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HiPP fenntarthatósági irányelvek 
 

napi gyakorlatunk mértékrendszere 
 
 

HiPP számára nemzetközi bébiételgyártóként a fenntartható gyártás és a jövőbe mutató 
termékek értékesítése különösen fontos cél.  Ezért fektet HiPP hangsúlyt az ökológiai 
termelésből származó nyersanyagok felhasználására és a választék biotermékekkel való 
bővítésére. Az ökológiai és gazdasági tevékenységek összekapcsolódása, valamint a 
szociális felelősségvállalás egyrészt a kötelező etikai előírások, másrészt a nemzetközi és 
generációkon átívelő vállalati stratégia tekintetében valósul meg. 
A HiPP irányelvek kötelező alapelemek a fenntarthatósági célok meghatározásához és a 
vállalatcsoport minden összes dolgozójára érvényesek. A folyamatokat, eljárásokat és a 
projekteket az irányelvekkel összhangban kell kialakítani. 
 
Hipp és a környezet 
A Hipp elkötelezett a természet és az ember egyensúlyának megteremtése mellett. A 
középpontban a természeti erőforrások gondos kezelésén keresztül az élhetőség megőrzése 
áll. HiPP elkötelezett az összes vonatkozó törvény és szabályozás betartásán túlmutató 
célok elérésére. Ennek érdekében a vállalati környezetirányítási menedzsment rendszert a 
megfelelő eljárásokon keresztül folyamatosan tovább kell fejleszteni és jobbítani, egyidejűleg 
a vállalkozói tevékenység környezetre gyakorolt negatív hatását csökkenteni. Ehhez 
folyamatosan továbbfejlesztett, csoportszintű irányelvek kerültek felállításra. Ide számít 
többek között a magasa ökológiai színvonalat magába foglaló nemzetközileg érvényes 
környezetirányítási menedzsmentrendszerek (ISO 14001 und EMAS) kiépítése.  Ennek 
keretében HiPP megfelelő intézkedéseket dolgoz ki az éghajlatváltozás, a természeti 
erőforrások kimerülése és a fajok kihalása ellen. Célunk a kibocsátás csökkentése, a 
fosszilis nyersanyagok felhasználásának kerülése és az egyéb erőforrások felhasználásának 
csökkentése. HiPP a zöld géntechnológiával és a természet közeli mezőgazdasági 
módszerek tanulmányozásával segíti elő a biológiai sokszínűséget. 
 
 
HiPP és a társadalmi felelősség 
HiPP vállalati tevékenységét holisztikus és magas szintű társadalmi felelősség jellemezi. 

HiPP követelménye a hiteles tevékenység. HiPP a folyamatosan magas minőségben 

gyártással elkötelezett az ügyfelek iránt. HiPP bizalmat és tiszteletet nyújt partnereinek. Az 

innovatív, fenntartható termékek segítik a fenntartható fogyasztás megerősítését. Ezen felül 

a társadalom iránti elkötelezettséget jótékonysági akciók is dokumentálják. HiPP 

rendszeresen beszámol a fenntarthatósági menedzsment tevékenységéről és párbeszédet 

folytat a nyilvánossággal. HiPP nyitott a dolgozók, szülők, fogyasztók, politikusok és egyéb 

érdekcsoportok kérdéseire, mert az átláthatóság a felelős cselekvés és gazdálkodás része. 

HiPP elismeri munkatársai kulturális sokszínűségét, és meggyőződése, hogy ez mind a 

társadalomra, mind a vállalati eredményességre egyaránt pozitívan hat. 
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HiPP és az értékteremtés 

Fenntartható fejlődés csak a különböző szereplők együttműködése révén biztosítható. HiPP 

emiatt elvárja a partnereitől, hogy ugyanolyan társadalmi és ökológiai követelményeket 

állítsanak fel saját maguk számára, mint a HiPP részükre. Ezen felül a beszállítók vállalják, 

hogy betartják az összes, a Hipp által megfogalmazott környezetvédelmi és társadalmi 

normát. A szállítási lánc területén ez magában foglalja az emberi jogok magától értetődő 

tiszteletben tartását, a gyerekmunka tiltását, valamint a megfelelő munkakörülmények és 

szociális juttatások garantálását. HiPP elvárja, hogy a munkavállalókat tisztességesen 

megfizessék. Biztosítani kell, hogy a munkavállalók méltóságteljes életet élhessenek 

családjukkal, ami lehetővé teszi a társadalomban való részvételét. HiPP vállalkozásként a 

fenntartható értékteremtés értelmében a nyereség maximalizálása helyett a nyereség 

optimalizálására törekszik. Az "alacsony ár politikája" a termék minőségének rovására és 

általában a környezet és a fogyasztók kárára megy, ezért HiPP azt elutasítja. Vállalkozóként 

ez a negyedéves eredményeken túl gondolkodást és a fenntartható értékek felé 

orientálódást jelenti. 

 

HiPP mint munkáltató 

HiPP számára a társadalmi felelősségvállalás a sikeres vállalkozói tevékenységnek lényeges 

alapja. Az együttműködés alapja az Etikai Charta. Valamennyi munkatársat a nyílt, kollegiális 

és emberséges vállalati kultúra irányába vezeti, ugyanez érvényes a vevőkkel, partnerekkel, 

fogyasztókkal szembeni bánásmódra is. Hipp tisztességes munkabért fizet, ami általában az 

átlag feletti. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem magas színvonalát hosszú távon 

is fenn kell tartani. A munka és a család összeegyeztethetősége, a megélt sokszínűség, az 

elfogadás, a demográfiai változások kiemelkedően fontos jelentőségűek a személyzeti 

koncepció stratégiájában. 

 

 
Pfaffenhofen, 2015.07.15. 
 
 

         
 

    Dr. Bódi Csaba 
Ügyvezető Igazgató 
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