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Bevezetés
A fenntartható üzletmenet a Kärcher-nél a vállalati kultúra alapvető fontosságú része. A családi 
tulajdonban lévő vállalat támogatja e társadalmi felelősségvállalást és a következő elveket. 

Emberi jogok és törvényi megfelelés
Tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, illetve valamennyi ország arra vonatkozó törvényeit, 
értékeit, normáit és társadalmi rendszereit. 

Etikus magatartás
Normáink túlmutatnak a törvények és egyéb kötelező érvényű előírások egyszerű betartásán. 
Munkatársainktól elvárjuk, hogy üzleti tevékenységük során, illetve minden oda tartozó helyzetben 
etikus magatartást tanúsítsanak. Vezetőink szerepkörükben egyben példát is mutatnak. 

Diszkrimináció  
Nem, életkor, faj, nemzetiség, fogyatékosság, vallás, társadalmi származás vagy szexuális 
hovatartozás tekintetében semmilyen diszkriminációt nem tűrünk. Támogatjuk az 
esélyegyenlőséget. 

Tisztességes üzleti gyakorlat 
Piaci pozíciónkat termékeink és szolgáltatásaink kiváló minőségével, valamint teljesítményünkkel 
érjük el. Nem folyamodunk tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokhoz azért, hogy 
versenytársainkkal és más piaci szereplőkkel szemben versenyelőnyt szerezzünk. 

Gyermekmunka
Elítéljük a gyermekmunkát, és a foglalkoztatás alsó korhatárára vonatkozó törvényi előírásokat 
valamennyi munkavállaló esetében betartjuk. 

Kényszermunka és fenyítés 
Elítéljük a kényszermunkát és a munkavállalók testi fenyítését, fenyegetését és zaklatását. 

Korrupció 
Határozottan elutasítjuk a korrupció minden formáját. A törvényi korlátozások a vállalatok közötti 
tranzakciókra vonatkoznak, ezen túlmenően tiltjuk a politikusokkal és köztisztviselőkkel való üzleti 
kapcsolatokat. 

Politika 
A politikai függetlenség elsődleges számunkra. Elkötelezettek vagyunk a pártpolitikai 
semlegesség mellett. 

Egyesülési szabadság
Elismerjük munkavállalóink szabad egyesüléshez való jogát. A munkavállalók képviselőivel a 
bizalomra építve működünk együtt. 

Tisztességes bérek és munkaidő 
A bérek, a szociális juttatások és a munkaidő megfelelnek a hatályos helyi törvényi előírásoknak. 

Munka- és egészségvédelem 
Munkavállalóink számára a munkahelyi kockázatok ellen védelmet biztosítunk, és támogatjuk az 
egészséget elősegítő intézkedéseket. 

Termékbiztonság és termékminőség 
Tisztában vagyunk vele, hogy biztonságos és megbízható termékeink a sikerünk alapja. Alapvető 
elvárás magunkkal szemben, hogy vásárlóinknak kifogástalan minőségű termékeket kínáljunk. 
Ennek megfelelően minőségirányítási rendszerünk tevékenységünk szerves része. Minőség és 
biztonság tekintetében minden törvényi előírásnak megfelelünk, és arra törekszünk, hogy azokat 
túl is szárnyaljuk. 



Környezetvédelem 
Termékeinket, szolgáltatásainkat és folyamatainkat környezetbarát és energiahatékony módon

tervezzük meg. Valamennyi operatív területünkön megfelelünk a környezetvédelmi előírásoknak,
természeti erőforrásokat felelősséggel használjuk.

Adatvédelem és adatbiztonság 
Munkatársaink, ügyfeleink és beszállítóink személyes adatainak védelme kiemelten fontos
számunkra. Ezért csak törvényileg engedélyezett célokhoz szükséges adatokat gyűjtünk,
tárolunk vagy dolgozunk fel.

Közjólét 

Tudatában vagyunk annak, hogy vállalatként a közjóért is felelősséggel tartozunk. Ahol jelen
vagyunk, szeretnénk segíteni az  infrastruktúra, a szociális körülmények és az életminőség
javítását. Üzleti tevékenységeinket és termékeinket úgy tervezzük meg, hogy azok az emberek 
jólétét és igényeit szolgálják. 

Alfred Kärcher SE & Co. KG 

Az Igazgatóság Elnöke

Christian 

Az Igazgatóság Elnökhelyettese 

Stefan 
Igazgatósági Tag
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Igazgatósági Tag

Igazgatósági Tag
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Vállalati Központ
Alfred Kärcher SE & Co. KG 
Alfred-Kärcher-Straße 28–40 
71364 Winnenden 
www.kaercher.com 
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