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The H&M Way

– értékeink és irányelveink napi szinten való megélése
The H&M way

Ebben a kontextusban az a lényeg, hogy nem számít, 
milyen munkakört töltünk be a H&M-nél, a lényeg, 
hogy mindig az értékeinknek és az irányelveinknek 
megfelelően éljünk, és hogy mindenben, amit 
teszünk, jó H&M-példaképek legyünk. Amikor a ,,the 
H&M way” stílusban végzünk üzleti tevékenységet, 
azt etikusan, őszintén és felelősen tesszük. 
Folyamatosan bátorítjuk beszállítóinkat és a többi 
üzleti partnerünket arra, hogy ők is ugyanezt tegyék. 

Ebben a dokumentumban az van leírva, amit a 
H&M-nél már mindannyian tudunk. Ám, mivel 
mindannyian a H&M nagykövetei vagyunk, 
szeretném az értékeink és irányelveink fontosságát 
kihangsúlyozni, mert mindig ezek képezik a 
tevékenységünk kezdőpontját. Az értékek napi 
megélése alapvető fontosságú üzletünk és hosszú 
távú sikerünk szempontjából.

Karl-Johan Persson
A H&M Hennes & Mauritz AB vezérigazgatója

AH&M szolid alapokra épült. Az üzleti 
koncepciónk - ,,Divat és minőség a  
legjobb áron” – épp olyan világos, mint az 
értékeink, amelyek minden egyes ember 

alapvető tiszteletén és az emberekbe vetett szilárd  
hiten alapulnak. További közös értékeink a 
csapatszellem, az egyszerűség, az vállalkozószellem,  
a költségtudatosság, az egyenesség,a nyitott 
gondolkodás és a folyamatos fejlődés iránti törekvés. 
Ezek az értékek tükrözik a ,,H&M szellemiséget”,, 
és pontosan megegyeznek azokkal az értékekkel, 
amelyek alapján a nagyapám, Erling Persson 1947-ben 
megalapította a H&M-et. 

Ma már egy globális cég vagyunk, ahol H&M 
alkalmazottak ezrei szolgálják ki vásárlók millióit. 
Sokféle háttérből és nemzetiségből származunk, de nem 
számít, hogy kik vagyunk, mert egyesít minket a H&M-
szellem, valamint az a vágy, hogy vásárlóinknak a lehető 
legjobb divat-ajánlattal szolgáljunk – vagyis a divat, 
minőség és ár legjobb kombinációjával.  
 
A világ számos piacán jelen vagyunk, gyorsan 
növekedünk és naponta új alkalmazottakat toborzunk. 
Az erős expanzió idején a sikerünk még soha nem látott 
függ az embereinktől. A körülöttünk lévő világgal való 
üzleti kapcsolataink és interakciónk során annak alapján 
ítélnek meg minket, hogy miként viselkedünk és hogyan 
kezeljük egymást, a vásárlóinkat, a beszállítóinkat és 
egyéb részvényeseinket.

Ez a H&M dokumentum a H&M Csoporton belül az összes márkára - a H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday és & Other Stories márkákra - érvényes.
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Értékvezérelt, vásárlóközpontú, kreatív és felelős divatcég  
vagyunk. Számunkra a divat, a szórakozás és az akció a lényeg.  
Mások a ,,the H&M way”: a kultúránk, értékeink és irányelveink  

alapján határoznak meg minket, amelyek a H&M lelkületét tükrözik. 

A ,,The H&M way” határozza meg, hogy kik vagyunk, 
hogy mit és hogyan csinálunk. Ez egyfajta keretet ad, amelyen  

belül folyamatosan teljesíthetünk, együtt dolgozhatunk és  
bátoríthatjuk az új tehetségeket, ahogy fejlődnek.

Mindenki számára kínáljuk üzleti 
koncepciónkat – divat és minőség a legjobb 
áron – és ezt fenntartható módon tesszük; 

ma, holnap és a jövőben is!

KIK vagyunk

Ezt
CSINÁLJUK 
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A H&M TÖRTÉNET
– soha el nem múló divatszenvedély 

1947

Azzal, hogy Erling Persson megnyitotta az első Hennes 
nőiruha-üzletet a svédországi Västerås-ban, elkezdődött 
a H&M történet. 

1960-AS ÉVEK

Megnyílik az első Svédországon kívüli üzlet 
Norvégiában. 1968-ban, amikor Erling Persson 
megvásárolta a Mauritz Widforss vadászüzletet,  
és vele együtt egy raktárkészletnyi férfiruhát, az  
üzlet nevét is megváltoztatta Hennes & Mauritz-ra. 
Ez volt a férfi- és gyermekruhák árusításának  
kezdete is.

1970-ES ÉVEK

A H&M céget felveszik a stockholmi tőzsdére.  
Megnyílik az első Skandinávián kívüli üzlet Londonban.

1980-AS,1990-ES ÉVEK

Az olyan piacokon való nyitással, mint Németország, 
Hollandia, Belgium, Ausztria, Luxemburg, Finnország  
és Franciaország megkezdődik a globális  
terjeszkedés expanzió.

2000-ES ÉVEK

2000-ben megnyílnak az első üzletek az USA-ban  
és Spanyolországban.
A következő években a H&M több európai piacon  
és Ázsiában is nyit üzleteket.

2004

Megkezdődik az első tervezői együttműködés Karl 
Lagerfeld-del, amelyet számos más együttműködés 

követ. A franciaországi Boulogne-sur-Mer-ben  
(Lille közelében) megnyílik az 1000. üzlet. 

2006

A H&M online árusítás jelentős expanziója.  

2007–2008

A H&M Csoport új márkákkal bővül. 2007-ben  
nonprofit globális alapítványként létrejön a H&M 
Conscious Foundation, és ugyanebben az évben 
megjelenik az új márka, a COS. 2008-ban a H&M 
megveszi a Fabric Scandinavien AB divatcéget, és vele 
együtt a Weekday, Monki és a Cheap Monday márkákat. 

2010

Bemutatják az első, fenntarthatóbb anyagokat 
tartalmazó Conscious kollekciót. 
Megnyílik a 2000. üzlet. Ez az üzlet Osakában,  
Japánban van.

2011

Megkezdődik az összes alkalmazott számára létrehozott 
H&M Incentive Program.

2013

Bemutatják az új márkát – & Other Stories – és elindul  
az online üzet az USA-ban. A kínai Csengduban nyílik  
a 3000. üzlet. 

A JÖVŐ

A H&M új piacokkal, koncepciókkal, innovációkkal  
és végtelen divatimádattal folytatja izgalmas kalandját.

Azóta, hogy Erling Persson 1947-ben megnyitotta az első Hennes üzletet, a H&M egyik 
sarkalatos elve mindig is a divat és minőség legjobb áron való kínálata volt a vásárlók számára.
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Értékeink a ,,the H&M way” középpontjában állnak. Ezek az értékek – a politikánkkal  
és irányelveinkkel együtt – vezérlik napi munkánk során tevékenységeinket.  

Értékeinket a,, H&M-szellemiség” névvel illetjük.

Ezen értékek olyan munkahelyet biztosítanak, ahol a döntéshozatalok rövidek, mindenki gyors tempóban tud együtt dolgozni, és ahol mindenki támaszkodhat egymás tudására 
és képességeire. Egyénileg nézve ezek az értékek nyilvánvalónak tűnhetnek. De együtt olyan kultúrát formáznak, amely szerintünk különleges és számos más cégtől különbözik. 

Az értékeinket, a H&M-szellemiséget támogatásnak kell tekinteni, amely megerősít minket, és amit a mindennapi munka során használunk.

ÉRTÉKEINK – a H&M szellemiség

Az emberekbe vetett hit

Csapatszellem

Folyamatos fejlődés 

Egyenesség és nyitott gondolkodás 

Vállalkozó szellem

Költségtudatosság

…a fenntarthatóságnak minden tevékenységünk 
természetes részét kell képeznie

Egyszerűség
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BEFOGADÓ MUNKAHELY
Sikerünket az embereink eredményezik. Elkötelezettek 
vagyunk a befogadó munkahely fenntartása iránt, ahol 
elismerik az emberi jogokat, és ahol egymást integritással, 
tisztelettel, alázattal és méltósággal kezeljük. Támogatjuk 
a sokszínűséget és az egyenlőséget, és semminemű 
diszkriminációt vagy bántalmazást nem tolerálunk.  
A H&M elkötelezett minden alkalmazható munkahelyi  
és munkavállalói törvény betartása felé azokon a piacokon, 
ahol üzleti tevékenységet folytat.

CSAPATBAN DOLGOZUNK ÉS SAJÁT 
PÉLDÁNKKAL VEZETÜNK
A H&M-nél a csapatmunka alapvető, és a kultúránk részét 
képezi. Mindig az értékeink vezérelnek, és saját példáink 
vezetnek minket. A vezetőinknek mindig példaképként 
kell viselkednie és minden tevékenységükben példát kell 
mutatniuk. A H&M-nél a vezetés lényege az inspirálás,  
a delegálás, a visszajelzés és a motiváció.

HA TE FEJLŐDSZ, MI IS FEJLŐDÜNK
Egy szórakoztató, kreatív és dinamikus munkahelyen 
mindannyian együtt fejlődünk. A belső toborzás és 
munkahelyi rotáció révén nagyszerű lehetőségek  
állnak rendelkezésre. Mindenki tehetséges, és képes  
jobbá tenni a H&M-et.

Hogyan
DOLGOZUNK EGYÜTT

Hiszünk abban, hogy a közös értékek energiát és elköteleződést hoznak létre. Egy szórakoztató, 
kreatív és dinamikus munkahelyen, ahol lényeges a csapatmunka mindannyian együtt fejlődünk. 

Mindenki, aki a H&M-nél dolgozik, a cégünk nagykövete – minden, amit cégen belül és a  
külvilág felé csinálunk és mondunk, számít.
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A H&M-nél a 
csapatmunka alapvető, és 
a kultúránk természetes  

részét képezi 

MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Tevékenységeink folyamán kellemes és fenntartható  
munkahelyi környezetet szeretnénk teremteni. Ez 
magában foglalja annak biztosítását is, hogy te, mint 
alkalmazott, biztonságos munkahelyen dolgozhass. A 
H&M megelőző tevékenységeket folytat az alkalmazottak 
hosszú távú biztonságának és jó egészségének biztosítása 
érdekében. Arra biztatjuk alkalmazottainkat, hogy 
a baleseteket vagy a nem biztonságos munkahelyi 
körülményeket jelentsék a felettesüknek.

A NYITOTT AJTÓ POLITIKÁJA
A H&M olyan munkahelyeket hoz létre, ahol a kollégák 
közötti nyílt és őszinte kommunikációt mindenki 
értékeli és tiszteli. Az egyik alapértékünk az egyenesség. 
A nyitott ajtó politikája minden kolléga számára 
garantálja annak lehetőségét, hogy bárminlyen 
munkahelyi problémát nyíltan és közvetlenül 
megbeszélhessenek a felettesükkel.

ALKALMAZOTTI KAPCSOLATOK
Hiszünk abban, hogy minden szempontból 
jó munkaadó legyünk és becsületes partneri 
kapcsolatokat teremtsünk. Tiszteljük az 
alkalmazottaink arra való jogát, hogy saját választásuk 
alapján szervezeteket alapítsanak vagy azokhoz 
csatlakozzanak. Hiszünk az alkalmazottainkkal, 
illetve az őket képviselő alkalmazotti szövetkezetekkel 
vagy szakszervezetekkel kialakított konstruktív 
kapcsolatokban.

MINDEN TEVÉKENYSÉGÜNKKEL
FENNTARTHATÓSÁGRA TÖREKSZÜNK
A fenntarthatóságnak üzleti szempontból is van 
értelme és minden tevékenységünk fontos részét 
képezi. Ez minden H&M-munkatárs közös felelőssége, 
mivel mindannyiunk törekvései változásokat okoznak. 

ETIKUSAK VAGYUNK, A KORRUPCIÓ
SEMMILYEN FORMÁJÁT NEM TŰRJÜK
Szilárd etikai irányelveink vannak, és zéró 
toleranciát hirdetünk a megvesztegetés és a korrupció 
minden formája iránt. Mindezt a korrupcióellenes 
programunkban és az Etikai Kódexünkben fejezzük ki. 

TISZTELJÜK A MAGÁNSZFÉRÁT, BELEÉRTVE
A BIZALMAS INFORMÁCIÓK ÉS A CÉG
VAGYONÁNAK VÉDELMEZÉSÉT IS
A H&M-mel kapcsolatos információ fontos érték, ami 
előnyhöz juttathatja a konkurenciát. Ezért nagyon 
fontos, hogy a céggel kapcsolatos minden információt 
biztonságban őrizzünk. Ez minden adatot magában 
foglal a szerződésektől az árazási információig, az 
terjeszkedéstől a marketing tervekig, és a pénzügyi 
információtól a személyes információig. Ez továbbá 
az alkalmazottak és a vásárlók adatvédelmét és az 
emberek magánszférájának tiszteletét is jelenti.
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– H&M üzleti irányelvek*

Hogyan kezeljük a
KÜLSŐ KAPCSOLATOKAT 

Vásárlóink felé 
ELKÖTELEZETTEK VAGYUNK ARRA, HOGY
MINDIG A LEGJOBB ÁRON KÍNÁLJUNK DIVATOT
ÉS MINŐSÉGET A VÁSÁRLÓKNAK.
A tervezéstől a vásárlási élményig mindig a vásárlóra 
fókuszálunk. A vásárlók szükségleteinek megértése  
és az azoknak való megfelelés minden tevékenységünk 
központi részét képezi. Mindenki számára olyan 
divatot kínálunk, amely nagyon figyel a minőségre is.  
Azt szeretnénk, ha a vásárlók biztosak lennének 
abban, hogy a legjobb minőséget kapják, amikor a 
H&M-nél vásárolnak. 

A VÁSÁRLÓ A BARÁTUNK
Minden alkalommal, amikor az üzletben vagy online 
kapcsolatba lépünk a vásárlóval, fontos szerepet 
játszunk a H&M-nél szerzett élményében. Természetes 
számukra, hogy mindig barátságosak és udvariasak 
legyünk a vásárlóinkkal. Ha egy vásárló segítséget  
kér tőlünk, nem számít mit csinálunk éppen,  
mindig megpróbáljuk a legjobb kiszolgálást  
nyújtani számára.

*Az irányelvek a Csoporton belül mindenütt elfogadottak, de esetenként adaptálnunk kell őket a helyi/nemzeti törvényekhez és szabályozásokhoz. **International Chamber of Commerce (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara)

Minden nap különböző helyzetekben interakcióba lépünk a minket körülvevő 
világgal. A H&M-nél való munka azt jelenti, hogy minden nap képviseljük a 

H&M márkát, mégpedig az értékeink és irányelveink gyakorlatba való átültetése 
révén. A ,,the H&M way” betartásával a vásárlóinkkal, beszállítóinkkal, 

üzleti partnereinkkel és egyéb részvényesekkel folytatott interakciók során 
biztosíthatjuk, hogy az ügyfeleinkkel való kommunikációt nyitottság, 

objektivitás, hozzáférhetőség és érzékenység jellemezze.

TUDATOS DIVATOT KÍNÁLUNK, AMELYNEK
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA KULCSFONTOSSÁGÚ
Olyan termékek kínálatára törekszünk, amelyeket az 
emberi jogok tiszteletben tartásával és a környezetre 

tett lehető legkisebb negatív hatás mellett terveztek, 
gyártottak és szállítottak. A termékeinknek tartósnak, 
felhasználóbarátnak, jó minőségűnek, jó szabásúnak, 
biztonságosnak és káros kémiai anyagoktól mentesnek 
kell lenniük. A vásárlóink okosak és termékeinktől 
a legjobb dizájnt és minőséget várják el, valamint 
a fenntarthatóságra való fokozott odafigyelést is 
megkövetelik a felhasznált anyagokra és a termékek 
az üzletekbe való szállítása során létrejött ökológiai 
lábnyomra nézve. Mindig a fenntarthatóság élvonalában 
kívánunk lenni. A fenntarthatóság a vásárlóknak tett 
ajánlat fontos részét képezi.
 
TUDATOS ÜZENETÜNK TERJESZTÉSE
Hisszük, hogy fontos a vásárlók felé az összes 
tudatos tevékenységet egyre növekvő mértékben 
kommunikálni. Bármit teszünk, a fenntarthatóság 
annak természetes részét képezi és mindannyian 
szerepet játszunk a tudatos üzenet vásárlók felé  
való kommunikálásában.

MARKETINGÜNK MEGHÍVÓT JELENT
AZ ÜZLETBE
A vásárlók eléréséhez különböző, folyamatosan 
fejlődő médiumokat használunk. Ezek közül is a 
legfontosabbak az üzleteink – különösen azok  
kirakatai – valamint a webáruházaink. A H&M 
marketingjének nagy hatása van, ezért lényeges 
számunkra, hogy pozitív képet közvetítsünk, és  
hogy a divattermékeinket bemutató modellek jó és 
egészséges módon tegyék azt. A H&M reklámfotóinak 
nem valamilyen specifikus ideál kommunikálása, 
hanem a stílusok, attitűdök és etnikai hátterek 
sokszínűségének tükrözése a célja.A kampányokat 
letisztultnak és egyszerűnek tervezték azzal 
a céllal, hogy a vásárlókat informálják a H&M 
újdonságairól. Minden marketingtevékenységünk a 
vásárlási élmény részét képezi, és az a céljuk, hogy 
a vásárlókat eligazítsák és inspirálják a számukra 
megfelelő divattermékek üzletben és a webáruházban 
való fellelésére. A H&M marketingtevékenységei 
összhangban vannak az ICC** reklám-irányelveivel.
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MINDIG BETARTJUK A TÖRVÉNYEKET
Mindig megfelelünk az alkalmazható jogi 
követelményeknek és a releváns nemzetközi 
konvencióknak, és azért küzdünk, hogy minden 
tevékenységünk fenntartható és etikus legyen.

KERÜLNÜNK KELL AZ ÉRDEKÜTKÖZÉST
Ha egy egyén személyes érdekei versenyben állnak  
vagy ütköznek a H&M érdekeivel, érdekütközés 
alakulhat ki. Ezért az alkalmazottainknak kerülniük 
kell az olyan aktuális vagy előrevetíthető helyzeteket, 
amelyek kockáztathatják az integritásukat. Nagyon 
fontos, hogy azért küzdjünk, hogy nyitott hangvételű 
és átlátszó környezet alakuljon ki, amelyben minden 
kolléga magabiztosan informálhat valakit bármely 
felmerülő érdekütközésről. 

Beszállítóink és egyéb  
üzleti partnereink felé
 
A H&M nem birtokol gyárakat, ehelyett beszállítóktól 
vásárolja a termékeit, elsősorban Ázsiából és Európából. 
Beszállítóinkkal szoros együttműködésben dolgozunk 
annak érdekében, hogy biztosítsuk: megfelelnek a H&M 
Üzletviteli Szabályzatának, Etikai Kódexének és a szigorú 
kémiai szabályoknak.

HISZÜNK A BESZÁLLÍTÓINKKAL VALÓ 
HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN
Hiszünk abban, hogy a jól szervezett üzleti 
kapcsolatok potenciálisan sikeres stratégiai 
szövetséggé alakíthatók, amelyek a közös kockázaton 
és közös nyereségen alapulnak. Hisszük, hogy az 
ilyen szövetségek fenntartható, nagyszerű üzleti 
tevékenységet eredményezhetnek.

EGYÜTT KÜZDÜNK A FENNTARTHATÓSÁGÉRT
A H&M büszke arra, hogy minden üzleti tevékenységét 
gazdaságilag, társadalmilag és környezeti szempontból  
is fenntartható módon végzi. Minden beszállítónktól  
és üzleti partnerünktől ugyanezt várjuk el, és a gyártási 
lánc teljes egészén küzdünk azért, hogy partnereink 
fenntartható módon tevékenykedjenek.

MINDEN TEVÉKENYSÉGÜNK FOLYAMÁN
TISZTELJÜK AZ EMBERI JOGOKAT
Elkötelezettek vagyunk az emberi jogok támogatása iránt 
minden tevékenységünkben, a teljes beszállítói láncon 
és az összes közösségben, ahol jelen vagyunk. Próbáljuk 
megelőzni az emberi jogok sérülését és arra használjuk 
befolyásunkat, hogy megvédjük az emberi jogokat.

NEM TOLERÁLJUK A KORRUPCIÓT, ÉS MINDIG
INTEGRITÁSSAL TEVÉKENYKEDÜNK
A beszállítóinkkal, részvényeseinkkel és 
partnereinkkel való együttműködésben alapvető 

az őszinteség, az integritás, a fair play és az 
átlátszóság. A korrupció semmilyen formáját nem 
toleráljuk, alkalmazottainknak és beszállítóinknak/
üzleti partnereinknek egy nagyon szigorú 
korrupcióellenes szabályzatot: az Etikai Kódex 
szabályait kell betartaniuk. Erős elhatározásunk 
az Etikai Kódex céljainak betartatása. Ez a H&M 
üzleti tevékenységeire és tranzakcióira minden 
olyan országban vonatkozik, amelyikben mi, vagy a 
beszállítóink/üzleti partnereink tevékenykednek. A 
H&M informálja, utasítja és kiképzi az alkalmazottait, 
valamint a beszállítóit/üzleti parntereit az Etikai 
Kódex szabályainak betartására.

SZIGORÚ AJÁNDÉKMENTES POLITIKÁNK IS VAN
Nem fogadunk el semmilyen juttatást, amely 
bármilyen ajándékot tartalmaz. Ez a politikánk 
ilyen egyszerű, könnyű betartani és nem hagy helyet 
szubjektív megítélésnek.
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Egyéb részvényeseink felé

A H&M elkötelezett afelé, hogy szoros 
együttműködésben és nyitottan működjön együtt a 
különböző részvényesekkel. Ez magában foglalja  
az átlátható információszolgáltatást, amely 
részvényeseink szükségleteinek kielégítését szolgálja.

PÁRBESZÉD ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
RÉSZVÉNYESEINKKEL
Az év során a H&M azért küzd, hogy rendszeres 
dialógust tartson fenn a munkánkhoz kapcsolódó 
szervezetek csoportjaival, mint például a 
beszállítókkal, az ő alkalmazottaikkal, a minket 
körülvevő közösségekkel, az NGO-kkal  
(nem kormányzati szervezetek), az IGO-kkal 
(kormányközi szervezetek), a döntéshozókkal,  
az ipari vezetőkkel és a részvényesekkel. Ezt napi 
szinten, például rendszeres értekezleteken, irányított 
felmérések során és a számos, több szervezetet is 
bevonó kezdeményezésekben való részvétellel  
tesszük. Aktívan keressük a munkánkhoz kapcsolódó 
szervezetekkel való együttműködés lehetőségét annak 
érdekében, hogy javítsuk a H&M üzleti és  
céges állampolgárként való teljesítményét. 

A HOSSZÚ TÁVÚ MAGAS JÖVEDELMEZŐSÉG
TESZI LEHETŐVÉ A FELELŐSSÉGEINK
BETARTÁSÁT
A H&M és a részvényeseink számára is fontos a 
hosszú távú magas jövedelmezőség. A szolvencia 
magas szintje garantálja a hosszú távú stabilitást és 
az alkalmazottaink biztonságát. A profit és a kedvező 
anyagi pozíciónk teszi lehetővé a felelősségeinknek 
való megfelelést.

KORREKT, SEMLEGES ÉS ÁTLÁTHATÓ
KOMMUNIKÁCIÓ
A H&M 1974 óta rajta van a stockholmi tőzsdén, és 
nyílt dialógust folytatunk a tőzsdepiaccal, valamint 

a médiával. Kommunikációnk korrekt, semleges, 
átlátható és megfelel a törvények és szabályozások 
előírásainak. Megfelelünk a stockholmi NASDAQ  
OMX által előírt információs szabályzatnak.  
Évente kiadunk egy Fenntarthatósági Jelentést, 
amelyhez a GRI (Global Reporting Initiative; 
globális jelentési kezdeményezés), a Fenntarthatósági 
Jelentési Irányelvek, az a Ruházati és Lábbeli  
Szektor Kiegészítő Rendelkezések, valamint  
az ENSZ Globális Egyezmény információit  
vesszük alapul.

TISZTESSÉGES VERSENY
A H&M elkötelezett a tisztességes verseny támogatása 
iránt és az üzletünk a nyílt piacon működik.

BELSŐ ÉRTÉKESÍTÉS
A H&M-ről belső információval rendelkező 
alkalmazottainknak az alkalmazható belső  
értékesítési szabályoknak megfelelően kell eljárniuk. 
A belső H&M információ nem publikus információ, 
amelynek valószínűleg jelentős hatása van a H&M-
részvény kereskedelmi árára.

MINDIG ADÓKÉSZ 
A H&M megfelel az adózási szabályoknak, és az 
adópolitikánk mindig tükrözi üzleti tevékenységünket.  
A H&M megfelelő időben befizeti az adóit. Kívánság 
esetén késlekedés nélkül információt kínálunk a 
megfelelő adóhivatalnak és akkurátusan alakítjuk ki 
a cég adózási felelősségeit. A H&M belső tranzakciós 
modellje teljesen összhangban van az OECD transzfer 
árképzési irányelveinek.

POLITIKA
A H&M nem járul anyagilag hozzá az egyes politikusok 
vagy politikai pártok támogatásához.

H&M CONSCIOUS FOUNDATION –
POZITÍV VÁLTOZÁS LÉTREHOZÁSA
A H&M arra való törekvése mellett, hogy fenntartható 
változást hozzon létre az értékláncban, a H&M 
Conscious Foundation az emberek és a közösségek 
mindennapi életében eszközölt pozitív változásra 
fókuszál azokban az országokban, ahol a H&M jelen 
van. Ezt számos, globális és lokális szervezettel való 
szoros együttműködésben tesszük.
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Tudjuk, hogy az alkalmazottaink kulcsfontosságú 
szerepet játszanak a sikerünkben. Megbecsülésünk 
kimutatásaként a H&M létrehozta a HIP – H&M 
Incentive Program (ösztönző program) rendszerét, 
amely 2011 óta értékeli az alkalmazottaink napi,  
illetve hosszú távú elköteleződését. A programot  
a Stefan Persson család egy jelentősebb  
adományára építették. 

Ha egy alkalmazott öt évet eltöltött a H&M-nél, 
részvényt kap a H&M Csoport növekvő profitjából. 
Minél hosszabb ideje vagy nálunk alkalmazott,  
annál többet fogsz kapni. Ez ilyen egyszerű,  
és a H&M Group minden országában,  
mindenkire vonatkozik pozíciótól, fizetéstől,  
vagy munkaszerződéstől függetlenül.

Alkalmazottaink 62 éves korukban kapnak a  
HIP-ből kifizetést. 2021-től kezdve azonban 
választhatnak majd, hogy az első kifizetésüket  
akkor is kérhetik, amikor már 10 évet eltöltöttek  
a H&M-nél. 

A HIP programmal kapcsolatos részletes  
információ – a tervezést és a becsült kifizetéseket 
is beleértve – a hm.com honlapon vagy a H&M Inside 
kiadványban található.

A helyi szabályozásoknak megfelelően a feltételek és szabályok néhány országban különbözhetnek.

– minden H&M dolgozó számára
HIP – H&M Incentive Program
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Etikai Kódex

Emberi jogi politika

Diszkriminációs és egyenlőségi politika

Sokszínűségi politika

Bántalmazás politika

Biztonsági politika

Panaszkezelési eljárás

Drog és alkohol politika

Informátorokkal kapcsolatos politika

Üzletviteli Szabályzat

Fenntarthatósági politika

Termékpolitika

Beszerzési politika

Pénzügyi politika

Adópolitika

Kommunikációs politika

Reklámpolitika 

Mivel politikáinkat és irányelveinket – érvényességük fenntartása 
érdekében – folyamatosan átdolgozzuk, a fenti politikák közül 
néhány megváltozhat vagy más nevet kaphat. 

Az alkalmazható irányelveket és politikákat a Csoporton belül 
mindenütt betartjuk, de lehet, hogy néhányukat adaptálni kell a 
helyi/nemzeti törvényekhez és szabályozásokhoz.

A jelen dokumentumot támogató 
kódexek és politikák a következőket 
foglalják magukban: 


