
 

MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁGÍRÁNYÍTÁSI POLITIKA 

HEALTH & SAFETY POLICY 

 

Wescast Hungary Zrt. 

 

Munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási politika 

A Wescast csoport elkötelezte magát amellett, hogy iparágunkban a legjobb foglalkozás egészségügyi és munkabiztonsági teljesítményt nyújtsuk a világon 
minden telephelyünkön. Alapelveink – az  Azonosságtudat, a Hozzáértés, a Részvétel és az Egyensúly – szerint a foglalkozás egészségügy és a munkabizton-
ság hatékony irányítása a működési filozófiánk szerves részét kell hogy alkossa.  

A fenti kötelezettségvállalás megvalósításáért a Wescast-nál törekszünk arra, hogy: 

 megvalósítsuk, vagy túlteljesítsük a vonatkozó törvényi előírásokat, a legjobb iparági gyakorlatokat, a belső rendszerek szerinti elvárásokat és a fog-
lalkozás egészségügyi és munkabiztonsági rendszereinkre vonatkozó egyéb előírásokat,  

 a munkatársainkra, látogatóinkra és működésünk más fontos szereplőire vonatkozó kockázatokat csökkentsük minimálisra a balesetek és megbete-
gedések megelőzése érdekében, 

 rendszeresen felülvizsgáljuk a működésünket azért, hogy biztosítsuk a foglalkozás egészségügyi és munkabiztonsági irányító rendszerünk, valamint 
a teljesítmény alapú elvárásaink folyamatos fejlesztését, 

 biztosítsuk azt, hogy hatékony jelentési rendszer működtetésével tájékoztassuk munkatársainkat, felső vezetőségünket és Igazgató Tanácsunkat a 
foglalkozás egészségügyi és munkabiztonsági teljesítményünkről, 

 a megfelelőség, hatékonyság és sikeresség folyamatos biztosítására rendszeresen áttekintsük és értékeljük a foglalkozás egészségügyi és munkabiz-
tonsági politikánkat és céljainkat.  

A biztonságért és munkatársaink egészségéért minden dolgozónk és vezetőnk felelős. Viselkedésével minden egyes munkatársunknak személy szerint olyan 
magatartást kell tanúsítania, amely elősegíti a biztonságos munkakörülményeket és a biztonságos munkavégzést. Minden munkatársunk aktív és teljes körű 
részvétele elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a foglalkozás egészségügy és munkabiztonság terén elérjük a Wescast és a munkatársai által elvárt kivá-
lóságot.  

A Wescast Industries minden üzleti egységének ki kell alakítania, be kell vezetnie és fenn kell tartania a - jelen politikával összhangban álló - saját eljárásait és 
intézkedési terveit.  

Felső-vezetőségünk és a munkatársaink támogatásával a Wescast céljai a következők: 

 Nulla súlyos sérülés, 

 Nulla elveszett munkanapot okozó sérülés és  

 Nulla munkabiztonsági szakhatósági határozat 

Meggyőződésünk, hogy a fenti elkötelezettségekhez és felelősségekhez való ragaszkodásunk lehetővé teszi, hogy továbbra is értéket nyújtsunk munkatársa-
ink, vevőink és tulajdonosaink számára a közösségekben, amelyekben működünk. 

 Health & Safety Policy 

Wescast is committed to being an industry leader in health & safety performance throughout our global operations.  With the principals of Identity, Compe-
tence, Participation and Equity; effective health & safety management shall always be an integral part of our operating philosophy. 

In support of this commitment, Wescast shall: 

 Meet or exceed all applicable legal requirements, best practice industry standards, internal system requirements and other requirements related to 
our health & safety system;  

 Prevent injury and illness through minimizing risks to our employees, visitors and stakeholders; 

 Systematically review our operations to ensure continuous improvement in our health & safety management system and our performance based 
expectations; 

 Ensure effective reporting on health & safety performance is presented to our employees, Executive Leadership and Board of Directors; 

 Routinely review and assess our health & safety policy and objectives to ensure continuing suitability, effectiveness and success. 

Safety and employee wellbeing is the responsibility of all employees and leaders. Each employee must personally conduct themselves in a manner that pro-
motes safe conditions and actions.  Complete and active participation by everyone is essential for the health & safety operating excellence that Wescast and 
its employees expect. 

Each Wescast Industries business unit shall develop, implement and maintain site specific procedures and action plans consistent with this global health & 
safety policy. 

With the support of our executive leadership team and employees Wescast maintains a goal of: 

  Zero Critical Injuries, 

  Zero Lost Time Injuries, and 

  Zero Safety Authority Orders 

We believe that adherence to these commitments and accountabilities will enable us to continue to provide value to our employees, customers and share-
holders in the communities within which we operate. 
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MINŐSÉG POLITIKA 

QUALITY POLICY 

Wescast Hungary Zrt. 

 

Minőség politika 

A Wescast Európai Üzleti Egysége kiváló minőségű turbófeltöltő-házakat, turbó-kipufogócsonkokat és ki-

pufogócsonkokat önt és munkál meg az autóipari világpiac számára. 

Célunk, hogy cégünk működési területének vezető beszállítója, vonzó munkáltató és kiváló befektetési le-

hetőség legyen.  

Törekedve a „Nulla hiba” elérésére, elkötelezve a vevői és alkalmazható jogszabályi, szabályozó követel-
mények teljesítésére, a kulcsterületekre összpontosítva, a folyamatos fejlesztés módszerének alkalmazá-
sával biztosítjuk a vevői elégedettséget, csökkentjük a veszteségeket, stabilizáljuk rendszereinket, üzletvi-
teli és termelési folyamatainkat.  

 

Quality Policy 

Wescast European Business Unit (EBU) casts and machines high quality turbocharger housing, turbo 

manifolds and exhaust manifolds for the global automotive industry. 

Our goal is to be the leading supplier of our business, an attractive employer and an excellent investment 

opportunity.  

Focusing on the ”Zero defect”, we are committed to meet the requirements of customers and applicable 

legal regulations, concentrating on key areas by applying the method of continuous improvement we en-

sure customer satisfaction, to reduce variation and to waste within our systems, processes and products. 
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VÁLLALATI POLITIKA 

COMPANY POLICY 

Wescast Hungary Zrt. 

 

Vállalati Politika 

A Wescast Hungary Zrt. (továbbiakban: WHA) elkötelezett, hogy biztosítsa az üzleti tevékenység során, hogy  

 etikai irányelvünk kivétel nélkül vonatkozik a WHA összes dolgozójára, alvállalkozóira és beszállítóira, 

 befogadóak vagyunk, értékeljük a sokféleséget, 

 tiszteletben tartjuk az üzleti tevékenységeink színteréül szolgáló valamennyi ország jogszabályait, törvényeit, szabá-

lyozásait, előírásait, 

 megóvjuk a WHA bizalmas információit, és tiszteletben tartjuk versenytársaink bizalmas adatait, 

 hiszünk az éles versenyben és nem veszünk igénybe illegális vagy etikátlan eszközöket a versenytársainkkal szembeni 

előny megszerzéséhez, elkötelezettek vagyunk a korrupcióellenes vállalati működés és a veszteségellenes magatar-

tás iránt. 

Mindezek biztosítására vállalatunk létrehozta és alkalmazza a CORP-WII-12PO-024 Etikai Kódex-ben leírtakat. 

 

Company Policy 

Wescast Hungary Zrt. (ref. to: WHA) commits itself to ensure, during the business activities, that 

 our ethical guideline applies to every WHA employees, subcontractors as well as suppliers, 

 we are open-minded and appreciate varieties, 

 we respect the laws, rules and regulations of all the countries in which our business is based, 

 we preserve the confidential information of WHA and respect the confidential information of our competitors, 

 we believe in fierce competition and do not use illegal or unethical means to gain the benefit of our competitors, we 

are committed to anti-corruption corporate operations and against loss-making behaviour. 

 

For these purposes, our company has set up and applies the regulations described in CORP-WII-12PO-024 Code of Busi-

ness Conduct 
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KÖRNYEZETI POLITIKA 

ENVIRONMENTAL POLICY 

Wescast Hungary Zrt. 

        Környezet politika 

A kipufogócsonkok, turbó feltöltő-házak és turbó-kipufogócsonkok tervezése, fejlesztése, öntése, megmunkálása és szerelése során a Wescast Hun-
gary Zrt (H-2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 16.) elsődleges célkitűzése az ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer működ-
tetésével az optimális nyereségszint mellett a kifogástalan környezeti teljesítményű gyártás és termék folyamatos biztosítása.  

A környezeti politika minimumszintje a vonatkozó jogszabályi, illetve szabványokból származó szakmai kötelezettségek betartása, melyekre, mint 
alapra ráépül a megrendelőktől és az érdekelt felektől közvetlenül kapott, vagy kért véleményekből származó reális igények kielégítésének szándéka. 
A Társaság elkötelezett e kötelezettségek maradéktalan teljesítése iránt. 

A Társaság a környezeti politikához kapcsolódó konkrét céljait a vezetőségi átvizsgálások során meghatározza, illetve teljesülésüket értékeli. A célki-
tűzéseit a megrendelői és egyéb érdekelt felektől érkező és vállalt elvárásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálja. 

A Társaság folyamatosan arra törekszik, hogy az erőforrások hatékony felhasználása mellett a megfelelő technológiák alkalmazásával és betartásával 
a tevékenységéből származó környezetterhelést a lehető legkisebb mértékűre csökkentse. Környezeti hatásait folyamatosan figyelemmel kíséri és 
méri, hogy szükség szerint időben be tudjon avatkozni a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megelőzése érdekében.  

A Társaság a tevékenysége – kiemelten az új tevékenységek, termékek bevezetése – során folyamatosan vizsgálja a környezetvédelmi szemponto-
kat, a környezetre gyakorolt hatásokat. Figyelmet fordít a korszerű szakmai és környezetvédelmi ismeretek, elérhető legjobb technikák, technológi-
ák elsajátítására és alkalmazására, melyek a környezetet kevésbé terhelik.  

A Társaság vezetése kinyilvánítja, hogy elkötelezett a környezetközpontú irányítási rendszer működtetetése és folyamatos fejlesztése iránt, ennek 
részeként biztosítja, hogy a környezetközpontú irányítási rendszerben foglaltak érvényesítése megfelelő támogatást és ösztönzést kapjon, valamint 
kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a megfelelő vezetői és adminisztratív ellenőrzések működjenek. 

A környezeti teljesítményért viselt felelősség nem korlátozódik a vezetésre. A Társaság valamennyi munkatársa felelős saját munkája környezeti 
teljesítményéért, a környezetközpontú irányítási rendszer előírásainak betartásáért, valamint a rendszer folyamatos fejlesztéséért. Ennek érdekében 
a Társaság rendszeres képzésekkel erősíti munkatársai környezetközpontú szemléletét, elkötelezettségét. 

A környezeti teljesítményre jelentős hatással bíró tevékenységeket irányító, végző és ellenőrző személyek felelősségét, hatáskörét és kölcsönös kap-
csolatát úgy szabályozza, hogy annak eredménye az érdekelt felek igényeinek maradéktalan teljesítésének biztosítéka legyen. 

A Társaság a környezeti céljainak megvalósításához elvárja szállítói (alvállalkozói, beszállítói) azonosulását, elkötelezettségét is. Telephelyünkön, 
illetve a gyártási tevékenységünket érintően munkát végző szállítóktól elvárjuk, hogy a környezeti tényezőket illetően a Társaság belső szabályait 
alkalmazzák. 

A Társaság biztosítja a környezeti érdekeket szolgáló együttműködést az érdekelt felekkel. 

A Társaság vezetése elkötelezett a megfogalmazott környezeti politikával összhangban történő működés mellett, környezeti politikája teljesülésé-
nek, fenntartásának, és fejlődésének garanciáját látja abban, hogy e politikát a külső és belső nyilvánosság elé tárja. 

ENVIROMENTAL POLICY 

In the course of designing, improving, pouring, machining and assembling manifolds, turbo housings and integrated manifolds, the primary objecti-

ve of Wescast Hungary Zrt (Address - Szent Borbála str. 16., Oroszlány 2840) is to ensure the continuous production and product of perfect 

environmental performance by applying the environmental management system, named as ISO 14001: 2015. 

The minimum level of environmental policy is to be in compliance with the professional obligations arising from standards and relevant legislations 
as well as to fulfil the requirements of customers and partners. The company is committed to the fulfilment of these obligations. 

The company determines its objects in connection with the environment policy during the management audits and evaluates their fulfilment. Its 
objectives are continuously updated according to the requirements of the customers and other interested partners. 

The company is constantly striving to reduce environmental pollution to the lowest possible extent with the use of appropriate technologies while 
using resources efficiently. It continuously monitors and measures its impact to the environment so that it can prevent the environmental pollution 
or damage. 

During the course of its activity the company continuously monitors the aspects of environmental protection and the environmental impacts especi-
ally in the introduction of new activities and products. It pays attention to the acquisition and application of modern professional and environmental 
knowledge as well as the best available techniques and technologies, which less pollute the environment. 

The management of the company declares its commitment to the operation and continuous improvement of an environmental management 
system and, as part of it, ensures that the implementation of an environmental management system is adequately supported and encouraged. 
Besides, it pays particular attention to the proper management and administrative controls. 

The responsibility for environmental performance is not limited to the management. All employees of the company are responsible for the environ-
mental performance of their work, compliance with the requirements of an environmental management system, and continuous improvement of 
the system. For this purpose, the company strengthens the environment-oriented approach and commitment of its employees through regular trai-
nings. 

It regulates the responsibility, scope and mutual relationship of persons managing, executing and controlling activities with significant impact on 
environmental performance so that it guarantees the fulfilment of interested parties’ demands. 

The company expects identification and commitment of its suppliers (subcontractors, suppliers) to achieve its environmental objectives. We expect 
our suppliers to apply the company’s internal rules regarding the environmental aspects throughout our plant and producing activity. 

 he company ensures the environmental-related cooperation with the interested parties. 

  Revizió /Revision :  10.4 / 2019.03.27 

Liu Anling 
Vezérigazgató 

General Manager 

Matajsz Gábor 
Európai Alelnök - Fejlesztés és EHS 
Vice President –Europe Developing and EHS  


