
 

 

  

   

 

  

 

Termékgondozási irányelvek 

 

 

A termékgondozás a Pirelli fenntartható és etikus vállalati kultúrájának része, melynek keretében a 

termékek egészségre, biztonságra, környezetre és társadalomra gyakorolt hatását kívánjuk 

csökkenteni. 

Az anyagfejlesztés, a terméktervezés, a beszerzés, a gyártás, a forgalmazás, valamint a termékek 

használata, hulladékkezelése és újrafeldolgozása során vállalatunknak a gazdasági jólét, az 

emberi egészség és a társadalmi igények közötti megfelelő egyensúlyra kell törekednie. 

A Pirelli célja, hogy jelentős mértékben hozzájáruljon egy biztonságosabb, tisztább és fenntartható 

környezet megteremtéséhez az emberek és a bolygónk számára. Ezen célkitűzésével 

összhangban a Pirelli az alábbi elvek mellett kötelezte el magát:  

 A termékek környezetre és társadalomra gyakorolt hatásának felmérése – Rendszeresen 

felmérjük a termékeink egyes életciklusaiban fellépő esetleges egészségügyi, biztonsági, 

környezetvédelmi és társadalmi kockázatokat, és azonnal meghozzuk a szükséges 

intézkedéseket a lehetséges kedvezőtlen hatások megelőzése vagy enyhítése érdekében. 

 A termékek és a folyamatok fejlesztése – A kutatásra és a fejlesztésre fordított beruházásokkal 

innovatív és biztonságosabb termékeket hozunk létre, miközben ökológiai lábnyomunk – azaz 

a vízfogyasztás, a hulladéktermelés, valamint a vízbe és a levegőbe történő kibocsátás – 

csökkentésére, illetve a megújuló energiaforrások fokozott használatára törekszünk.  

 Munkatársaink képzése – A párbeszéd, a képzés, a fejlődés és a kommunikáció terén végzett 

beruházásokkal célunk, hogy munkatársaink megfelelő képzettséggel rendelkezzenek, 

biztonságos munkakörnyezetben dolgozzanak, és tisztában legyenek a Pirelli felelős 

növekedésében játszott kulcsfontosságú szerepükkel. A károk és balesetek teljes kizárása 

érdekében folyamatos fejlesztéseket végzünk a munkahelyi egészség és biztonság terén. 

 Az érintett szereplők bevonása – Támogatjuk az érintett szereplőkkel folytatott nyílt, 

tisztességes és állandó párbeszédet. Ennek célja olyan fenntartható kapcsolatok kialakítása, 

amelyek kölcsönös előnyökkel járnak a felek számára, akik közös felelősséggel törekszenek 

termékeink egészségre, biztonságra, környezetre és társadalomra gyakorolt hatásának 

csökkentésére. Ennek keretében: 

 

 Megfelelő kapcsolatot építünk ki a szállítókkal annak érdekében, hogy megismerjék a Pirelli 

előírásait i) az általuk kínált termékek és szolgáltatások minőségére vonatkozóan 

környezetvédelmi és biztonsági szempontból ii) a Pirellinél és a szállítóknál felmerülő 

munka- és egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi ügyek felelős kezelésére 

vonatkozóan. 

 Segítséget nyújtunk az ügyfeleknek és a végfelhasználóknak termékeink környezetvédelmi 

hatásainak és biztonsági jellemzőinek megismerésében, melynek keretében aktívan 

tájékoztatjuk őket a Pirelli termékeinek legbiztonságosabb alkalmazási módjairól, 

gondoskodunk a környezetvédelmi szempontokat tiszteletben tartó felhasználásról és 



 

 

  

   

 

ártalmatlanításról, illetve minden lehetséges esetben elősegítjük az újrahasznosítást és 

újrafelhasználást. 

 A globális politikák és irányelvek kialakítása érdekében együttműködünk a kormányzati, 

civil-, ágazati és tudományos szervezetekkel nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. 

Támogatjuk a helyi kezdeményezéseket, melyek célja az emberi biztonságot és a 

környezetvédelmet lényegesen érintő minőségi, biztonsági, foglalkozás-egészségügyi és 

környezetvédelmi ügyek maximális figyelembe vétele és előtérbe helyezése. 

 Megosztjuk az érintettekkel a termékeinkkel és az életciklus-menedzsmenttel kapcsolatos 

információkat, valamint tájékoztatjuk őket a Pirelli termékgondozási irányelveinek 

értelmében meghatározott célkitűzések megvalósításáról, így biztosítva nagyfokú 

átláthatóságot. 

 A legjobb gyakorlatoknak és a szabályoknak való megfelelés – Tevékenységünk megfelel a 

nemzetközileg elismert munkaügyi, egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi 

előírásoknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak és rendeleteknek. Vállalatunk emellett 

minden lehetőséget megragad, hogy jobbá tegye, illetve meghaladja a törvényi előírásokat. 

 

 

A Pirelli felső vezetése az Általános menedzsment részleg folyamatos iránymutatása mellett 

stratégiai szereppel bír a jelen irányelvek teljes körű megvalósításában, és gondoskodik arról, 

hogy ebben a Pirelli összes munkatársa és együttműködő partnere is részt vegyen, ahogyan arra 

is ügyel, hogy a munkatársak és a partnerek az irányelvekben meghatározott értékek szerint 

járjanak el. 

 

A Pirelli által létrehozott „Group Whistleblowing Policy-Complaint Procedure” keretében, a Pirelli 

weboldalán elérhető funkció segítségével az érintettek akár névtelenül is jelenthetnek minden 

olyan esetet, amely a jelen irányelvek megszegésével veszélyeztet(het)i a Pirelli termékgondozási 

törekvéseit. 
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