
 STRATÉGIAI MEGKÖZELÍTÉS
A fenntarthatóságot komplexen értelmező 
vállalat vezetése a piaci működésének fenn-
tarthatóságát biztosító üzleti stratégiáját 
hosszú távú, értékteremtő gazdasági, környe-
zeti és társadalmi szempontok integrálásá-
val alakítja ki, és végrehajtásához biztosítja a 
szükséges erőforrásokat.

FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS
A vállalat legfelső döntéshozói közül kijelölt 
vezető felelős a fenntarthatósági teljesít-
ményért. A vállalat vezetői minden szinten 
egyénileg is felelősek a szervezet fenntartha-
tó működéséért. A vezetői ösztönzőrendszer 
tartalmaz környezeti és társadalmi típusú cél-
kitűzéseket is.

 ETIKUS MŰKÖDÉS
A vállalat jogszerűen és tisztességesen mű-
ködik. Az elvárt viselkedést írásban rögzíti, biz-
tosítja az azok betartásához szükséges erő-
forrásokat és minden érintettjére kiterjeszti.

ALAPÉRTÉKEK TISZTELETE
A vállalat az emberi élet és biztonság védelmét, 
az egyenlő bánásmódot és az egészséges 
környezethez, a mentális egészséghez való 
jogot alapértéknek tekinti, üzleti döntései so-
rán e jogokat tiszteletben tartja, összhangban 
az ENSZ Üzleti és Emberi Jogi Irányelvekkel.

 KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
A vállalat döntéseiben meghatározó elem-
ként jelenik meg az életciklus szemlélet, 
vala mint a gazdasági haszon és a környezeti 
hatás együttes mérlegelése. Elkötelezett a 
környezetért, s az ebben megjelenő fele-
lősségét kiterjeszti a teljes ellátási láncra 
(beszállítók, partnerek, vevők), különös te-
kintettel az üvegházhatású gázok nettó zéró 
kibocsátási és a biodiverzitás védelmére vo-
natkozó céljaira. 

PARTNERSÉG AZ ÉRINTETT 
ÉS ÉRDEKELT FELEKKEL
A vállalat együttműködik az érintett és érde-
kelt feleivel, nyitott, kétoldalú kommunikációt 
folytatva törekszik a kölcsönös megelége-
dettségre, hosszú távú partnerségre. Mére-
téből, pozíciójából adódó lehetőségeivel élve 
példát mutat. Üzleti partnerei kiválasztásánál 
a fenntarthatósági szempontokat veszi figye-
lembe és részesíti előnyben. Szakmai szerve-
zeteken és széleskörű együttműködéseken 
keresztül törekszik a fenntarthatósággal kap-
csolatos elveket a szabályozási folyamatok-
ban is érvényesíteni.

ÁTLÁTHATÓ MŰKÖDÉS
A vállalat tevékenységéről, gazdasági, kör-
nyezeti és társadalmi hatásairól folyamatosan 
megbízható adatokat információkat gyűjt, 
azonosítja a kockázati tényezőket, ezeket el-
érhetővé teszi és rendszeresen, hiteles for-
mában tájékoztatja érintett partnereit. 

A fenntartható  
vállalatvezetés irányelvei
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