
 
 

AZ OTP TRAVEL FENNTARTHATÓSÁGI SZABÁLYZATA 

 

Vállalati felelősségvállalási és fenntarthatósági jelentés  

Az OTP Travel Kft. működését a megalakulása óta a megbízhatóság jellemzi, stabil, 

értékteremtő vállalkozás, felelős munkáltató, a társadalom aktív szereplője. Célunk, 

hogy ügyfeleink igényeire szabott, hiteles, megbízható utazási szolgáltatásokat 

nyújtsunk. Felelősségünknek tekintjük, hogy etikusan járjunk el utasainkkal, 

partnereinkkel és csökkentsük környezetterhelésünket. 

Utazási szolgáltatásainkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy utasaink és ügyfeleink 

közvetlenül is részt vehessenek a különböző nemzetek, társadalmi csoportok  

életének megismerésében és rácsodálkozzanak világunk biológiai és kulturális 

sokszínűségére, törékenységére és ezáltal elfogadóbbakká, környezettudatosabbá 

váljanak. 

Alapvető értékeink: 

• Szakértelem 

• Elkötelezettség 

• Biztonság 

• Stabilitás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alapelvek 

Az OTP Travel elkötelezett amellett, hogy alapvető működését és tevékenységeit a 

hosszú távú fenntarthatóság mentén alakítsa ki, tekintettel annak társadalmi, 

környezeti és gazdasági vonatkozásaira is. A fentartható fejlődésünk tehát a 3P – 

People, Planet, Profit, azaz társadalmi felelősségvállalás, környezetvédelem és 

gazdasági teljesítőképesség, - a fenntarthatóság hármas pillérén alapul.  
 
 

People - Társadalmi szempontok 

Az OTP Travel: 

• egyértelműen kijelenti, hogy nem tolerálja a rabszolgaság, szolgaság, 

emberkereskedelem, kényszer- vagy gyermekmunka semmilyen formáját. 

• világosan kimondja, hogy nem tűri a szexuális visszaélés semmilyen formáját.  

• egyértelműen kijelenti, hogy nem tolerálja az alapvető emberi jogok és az emberi 

méltóság megsértésének semmilyen formáját. 

• biztonságos és egészséges munkahelyet biztosít, rendszeresen ellenőrzi és 

tájékoztatja az alkalmazottakat az aktuális biztonsági előírásokról és 

munkaegészségügyi szabályokról. 

• betart minden munkaügyi törvényt (beleértve a Magyar Munka Törvénykönyvét, az 

ILO-egyezményeket és az EU-szabályokat), elfogadja a szakszervezeti tagságot, a 

kollektív munkajogot. 

• elfogadja a különbözőséget és támogatja integrációt, nem tolerálja a 

diszkriminációt, alkalmazza az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét. 

• lehetőséget teremt a munkavállalók képzésére, fejlesztésére. 

• pénzügyi hozzájárulással, valamint ingyenes programok szervezésével, önkéntesen 

támogat olyan alapítványokat, amelyek hátrányos helyzetű családok, közösségek 

életét segítik. Az OTP Travel széleskörű ismertségét, valamint kapcsolatrendszerét 

felhasználva ösztönzi üzleti partnereit és munkatársait, hogy csatlakozzanak ezen 

szociális kezdeményezésekhez. 

  



Planet - Környezetvédelem 

OTP Travel 

• védi a környezetet és támogatja a biológiai sokszínűséget, minimalizálja a 

növényvilágot, állatvilágot, vizet, talajt és éghajlatot érintő környezeti károkozást. 

• rendszeresen elemzi tevékenységeit, amely által jobban átlátja a környezetre 

gyakorolt hatásait. 

• tudatosan csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatását.  

• betartja a környezetvédelemre vonatkozó szabályokat, előírásokat. 

• tevékenysége során energia-, víz- és erőforrás-takarékosságra törekszik, lehetőség 

szerint a használatban lévő készülékeket energiatakarékos üzemmódba állítja. 

• a hulladékgazdálkodás általános hierarchiáját, a 3R – Reduce, Reuse, Recycle 

azaz csökkentés, újrahasználat, újrahasznosítás szabályát követi.  

• környezetbarát termékek és szolgáltatások vásárlásával csökkenti 

környezetterhelését. 

• lépéseket tesz környezeti teljesítménye javításának érdekében. 

• auditokat, értékeléseket és önértékeléseket végez jelen szabályzat végrehajtására 

vonatkozóan. 

• népszerűsíti a környezettudatosságot a vállalat minden tevékenysége során. 

• kialakít egy környezettudatos kultúrát, amelyben meghatározza és megérteti a 

környezet iránti felelősséget.  
 

• tájékoztatja utazóit, ügyfeleit az adott célállomás történelmi vagy vallási műtárgyai, 

valamint a veszélyeztetett növényei és állatai megvásárlására, értékesítésére, 

behozatalára és kivitelére vonatkozó jogszabályokról. 

• ösztönzi a munkavállalókat környezetvédelmi és szociális képzéseken való 

részvételre.  

 

 

 

 



Profit – Gazdasági felelősségvállalás  

Az OTP Travel 

• üzleti érdekeit is szem előtt tartva támogatja a fenntarthatósági kezdeményezéseket  

• a fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve fejleszti termékeit és 

szolgáltatásait, ezzel a vállalat a nyereségstruktúráját környezettudatossá formálja. 

• bevezeti a fenntarthatósági szemléletet meglévő üzleti modelljébe, figyelembevéve 

a költség-haszon, minőség és hatékonyság szempontjait.  

• kidolgoz egy fenntarthatósági ellenőrzési rendszert az eredmények mérésére és 

nyomon követésére, valamint a jövőbeli cselekvési tervek meghatározására. 

• munkavállalói bevonásával csökkenti a működési költségeket, hatékonyabb 

erőforrás-gazdálkodás által (pl. gazdaságos víz-,és energia használat, szelektív 

hulladékgyűjtés stb.)  

• megbízható utazási iroda, stabil, értékteremtő vállalkozás, amely hiteles utazási 

szolgáltatásokat nyújt, és tevékenységét az alapvető fenttarthatósági értékeknek 

megfelelően – a környezet károsításának mérséklése mentén – hirdeti.  
 

 


