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VÁLLALATI ESETEK

Bemutatkozik új tagvállalatunk 
HiPP Kft. Hanságliget
A HiPP cég a világ legnagyobb, ökológiai gaz-
dálkodásból származó nyersanyag feldolgo-
zójaként Magyarországon is elkötelezetten 
támogatja a biotermesztés és -termelés 
növekedését, fejlődését. Tekintettel arra, hogy 
a bébiétel bizalmi termék, a gyermekek iránti 
felelősségérzettől motiválva a vállalat garan-
tálja a vásárlóinak a szigorúan ellenőrzött bio-
alapanyagokból a legnagyobb gondossággal 
készített, kiemelkedő minőségű bébiételeket. 

Filozófiánk:  
„A legjobbat a természettől,  
a legjobbat a természetnek” 

Célunk olyan egészséges és finom biobébié-
telek készítése, amik eleget tesznek a legújabb 
táplálkozástudományi előírásoknak, kiváló 
minőségűek és harmóniában vannak a termé-
szettel.
Az üveges bébiételek gyártása 1995 szeptem-
berében kezdődött a Hanságligeten elhelyez-
kedő üzemben főzelékek, gyümölcs-, valamint 
hústartalmú ételek előállításával. A munka-
társak száma jelenleg megközelíti a 200 főt, 
a termelés három műszakos munkarendben 
folyik. A termékeink mennyisége a technológia 
rendszeres bővítésének és korszerűsítésének 
köszönhetően szinte évről évre emelkedett. 
Az egyre növekvő igények kielégítésére a gyár-
tási kapacitást a 2009-es évben jelentősen 
fokoztuk, az újonnan épített 4800 m2-es csar-
nokban modern technológiai sort állítottunk 
üzembe. A termelés 2011-ben már túllépte 
a 67 millió darabot, 2014-ben a 85 milliót, a 
2017-es évben pedig 91 millió darab bébiétel 
gördült le szalagjainkról 80g és 250g közötti 
kiszerelésekben.
A társaság elhivatott a természet és az 
ember egyensúlyának megteremtése mel-
lett. A középpontban a természeti erő-
források gondos kezelésén keresztül az 
élhetőség, a fenntarthatóság megőrzése 
áll. Cégünk az összes vonatkozó törvény és 
szabályozás betartásán túlmutató célok 
elérésén is munkálkodik. Ennek érdekében a 
vállalati környezetirányítási menedzsment-
rendszert alkalmas eljárásokon keresztül 
folyamatosan jobbá tesszük és optima-
lizáljuk, egyidejűleg törekszünk a vállal-

kozói tevékenység környezetre gyakorolt 
negatív hatásának enyhítésére is. Ennek 
megvalósításáról csoportszintű irányelvek 
gondoskodnak, melyeket folyamatosan 
továbbfejlesztünk. Idetartozik többek között 
a magas ökológiai színvonalat magában 
foglaló, nemzetközileg érvényes környe-
zetirányítási menedzsmentrendszerek (ISO 
14001 és EMAS) kiépítése, továbbá ennek 
keretében a szükséges intézkedések kidol-
gozása az éghajlatváltozás, a természeti 
javak kimerülése és a fajok kihalása ellen. 
Célkitűzésünk a CO2-kibocsátás és az egyéb 
erőforrások felhasználásának csökkentése. 
A HiPP a természetközeli mezőgazdasági 
módszerek tanulmányozásával mozdítja elő 
a biológiai sokszínűség megóvásának ügyét.
A környezettudatos tevékenységünk füg-
getlen elismertetése érdekében 2018 júni-
usában bevezetésre került az EMAS- és az 
EMASplus-rendszer (EMAS+CSR).
A HiPP részéről követelmény a hiteles tevé-
kenység. A folyamatosan magas minőséget 
biztosító gyártással elkötelezettek vagyunk 
az ügyfelek iránt. Bizalmat és tiszteletet nyúj-
tunk partnereinknek. Az innovatív, fenntart-
ható termékek segítik a felelős fogyasztás 
megerősítését. Számunkra a társadalmi fele-
lősségvállalás lényeges alapja a sikeres vállal-
kozói tevékenységnek.

„Több érték és kisebb  
ökológiai lábnyom”

Célunk, hogy több értéket teremtsünk a tár-
sadalmi fejlődés, a biztonság és egészség, 
illetve a teljesítmény területén. Ugyanakkor az 
energia, a nyersanyag és hulladék, valamint 
a víz és szennyvíz esetében tovább kívánjuk 
mérsékelni az igénybe vett erőforrások meny-
nyiségét, így csökkentve működésünk és ter-
mékeink ökológiai lábnyomát.
A HiPP számára nemzetközi bébiételgyártó-
ként a felelős termelés és a jövőbe mutató 
termékek értékesítése különösen fontos sze-
reppel bír. Ezért hangsúlyt fektetünk az ökoló-
giai gazdálkodásból származó nyersanyagok 
felhasználására és a választék biotermékekkel 
való bővítésére. Az ökológiai és gazdasági 
tevékenységek összekapcsolódása, illetve a 

szociális felelősségvállalás egyrészt kötelező 
etikai előírások, másrészt a generációkon 
átívelő, nemzetközi vállalati stratégia révén 
valósul meg.
Irányelveink elválaszthatatlanul beépülnek 
a fenntarthatósági céljainkba és a vállalat-
csoport összes dolgozójára érvényesek. A 
folyamatokat, eljárásokat és a projekteket is 
ezekkel összhangban kell kialakítani.
Fenntartható fejlődés csak a különböző sze-
replők együttműködése útján biztosítható. 
Cégünk emiatt elvárja a partnereitől, hogy 
ugyanolyan társadalmi és ökológiai köve-
telményeket állítsanak fel saját maguk szá-
mára, mint azt a HiPP teszi feléjük. Ezenfelül 
a beszállítóink vállalják, hogy betartják az 
összes, az általunk megfogalmazott környe-
zetvédelmi és társadalmi normát. Az ellá-
tási lánc mentén ez felöleli az emberi jogok 
magától értetődő tiszteletben tartását, a 
gyerekmunka tilalmát, továbbá a megfelelő 
munkakörülmények és szociális juttatások 
garantálását.


