
 
 

Egészségügyi és Munkabiztonsági Politika  
 
 
Az Universal család minden egyes tagjának személyes egészsége és biztonsága nagyon fontos az ULT 
Magyarország Kft. számára. Az ULT Magyarország Kft. politikája az, hogy minden munkavállaló, 
tisztségviselő és igazgató felelős az egészséges és biztonságos munkakörnyezet kialakításáért és fenntartásáért.  
Az Universal család minden tagja köteles maradéktalanul betartani a vonatkozó nemzeti és helyi 
egészségvédelmi és munkabiztonsági törvényeket és jogszabályokat. Minden munkavállalótól, tisztségviselőtől 
és igazgatótól elvárjuk, hogy az ULT Magyarország Kft. politikáját betartva teljesítse a kötelességét, amely azt 
jelenti többek között, hogy betartja a munkabiztonsági és egészségvédelmi szabályokat és gyakorlatokat, 
jelentést tesz a balesetekről, sérülésekről, veszélyes eszközökről, gyakorlatokról vagy feltételekről. A biztonsági 
normákat soha nem szabad kikerülni vagy figyelmen kívül hagyni. Ezen felül, a biztonságos és egészséges 
munkakörnyezet erőszaktól mentes munkahelyet is jelent. Semmilyen erőszakkal vagy megfélemlítéssel való 
fenyegetést nem fogunk tolerálni.  

 
Az ULT Magyarország Kft. ösztönzi a termelőit és más partnereit a beszállítói láncban, hogy egészséges és 
biztonságos munkakörnyezetet alakítsanak ki és tartsanak fenn, betartva minden egészségvédelmi és 
munkabiztonsági jogszabályt. 

 

 
Az ULT Magyarország Kft. dohányos szakemberei a helyi politikához és programokhoz szervezeti 
erőforrásokat rendelnek és képzik a munkavállalókat, hogy betartsák a vonatkozó jogszabályokat, az Universal 
Magatartás Kódexét, más megfelelési politikákat és a jelen politikát. Ezt a politikát az ULT Magyarország Kft. 
és Nyidoter Kft. közös STP ország csapata rendszeres időközönként felül fogja vizsgálni és módosítja, 
amennyiben szükséges.  

 
 
Az ULT Magyarország Kft és a NYIDOTER Kft közösen elfogadja és alkalmazza a magyarországi működési 
területén a fenti Universal Corporation politikát és erről a szerződött termelőit informálja, annak betartását a 
termelői farmokon folyamatosan ellenőrzi és a tapasztaltakat dokumentálja. 

 
 

Fekete Tibor   Vincler István    Kander Anikó 
                 ULT Magyarország Kft.         ULT Magyarország Kft.                    ULT Magyarország Kft. 

   STP Country Team elnök            STP Country Team tag            STP Country Team koordinátor 
 
 
 
 

Kenyeres Sándor  Tilkiné Radvánszki Viktória  Balogh Dávid 
  NYIDOTER Kft.          NYIDOTER Kft.             NYIDOTER Kft. 

       STP Country Team tag               STP Country Team tag         STP Country Team koordinátor 
 


