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bp Hungary’s statement on diversity, equity, and inclusion

At bp Hungary we are committed to building a culture of belonging. We believe in diversity,
equity, and inclusion, be it gender, sexual orientation, age, ability, ethnicity, or anything
else. We want to establish an inclusive workplace and employee experience, where
everyone can bring their whole selves to work.
We are a global business and as such it is paramount to us that the differences we see in
the world around us are reflected in our workplace. To achieve this, we are building a
diverse workforce by consciously attracting the best people to bp.
But this alone is not enough. For a diverse workforce to really thrive, we need inclusion,
having a culture where everyone is valued and plays their part in building the success of
our business. If we have an inclusive culture, this will help us attract the most diverse
employee base.
In Hungary we are members of the We Are Open (#nyitottakvagyunk) community, and we
support and welcome our LGBTQ+ talent.

ENDS

A bp Magyarország a sokszínűség, egyenlőség és befogadás elköltelezett híve, legyen szó
nemről, szexuális orientációról, korról, etnikai hovatartozásról vagy bármilyen fizikai és
egyéb adottságról. Célunk egy elfogadó és befogadó munkahely megteremtése, ahol bárki
önmaga lehet.
Globális vállalat lévén, számunkra természetes, hogy egyik alapértékünk a sokszínűség
legyen, de ez önmagában nem elég. Ahhoz, hogy egy sokszínű közösség jól működjön,
szükséges megtermetetnünk egy befogadó munkahely alapjait: filozófiánk az, hogy ahol a
dolgozók elfogadottak és befogadottak ott boldogabbak is; a boldogság, az elfogadottság
érzése pedig növeli a munkahelyi hatékonyságot és a lojalitást.
Magyarországon büszke támogatói vagyunk a Nyitottak vagyunk (#nyitottakvagyunk)
kezdeményezésnek, és elkötelezetten kiállunk az LMBTQ+ közösség esélyegyenlőségi
törekvései mellett. A jövőben is szeretettel várjuk a tehetséges új kollégákat bármilyen
háttérel is rendelkezzenek.
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