SAJTÓNYILATKOZAT
Budapest, 2020. március 16.
A BP számára kiemelten fontos kollégáink egészsége és biztonsága. Mint felelős munkáltató
alapvető kötelezettségünk az egészséges és biztonságos munkakörülmények és
munkafeltételek biztosítása.
Alkalmazottaink és partnereink biztonsága érdekében és hozzájárulva a COVID-19 (korona)
vírus továbbterjedése elleni küzdelemhez folyamatosan követjük az Egészségügyi
Világszervezet, a BP és a Magyarország Kormánya által közzétett tájékoztatókat és
rendeleteket és ezzel kapcsolatos proaktív intézkedéseket vezetünk be.
Kollégáink egészségének megőrzése érdekében 2020. március 13-án a BP a következő
iránymutatásokat vezette be globálisan:
•
•
•
•
•

Mindenki, akinek a munkaköre engedi, legkorábban 2020. április 15-ig otthonról
folytatja a munkavégzést.
Az üzleti funkciók javaslata alapján azok a kollégák, akiknek a munkaköre ezt nem
teszi lehetővé, az eredeti helyszínen folytatják a munkavégzést.
A megbeszélések csak virtuális formában valósulhatnak meg.
Látogatók nem léphetnek be az irodáink és üzemeink területére, kivéve, ha működési
szempontból nélkülözhetetlen.
A munkával kapcsolatos utazások nem engedélyezettek.

A budapesti és szegedi üzleti szolgáltató központjainkban dolgozó összes kollégánkra
kiterjesztettük az otthonról való munkavégzést legkorábban 2020. április 15-ig. A folyamataink
felülvizsgálatait követően értesíteni fogjuk érintettjeinket, amennyiben változás lépne érvénybe
azok kapcsán. Ezen kívül vizsgáljuk a magyar közoktatási intézmények bezárása okozta
következményeket.

További információ

Kelemen Lilla, Employer Branding Specialist, +36 70 778 4320, lilla.kelemen@bp.com
Weboldal: https://www.bp.com/en_hu/hungary.html
Sajtóközlemények: https://www.bp.com/en_hu/hungary/home/news-and-statements/news-and-statements.html

Szerkesztői információk:
A BP 1991 óta van jelen Magyarországon. A GBS (Global Business Services) Europe 2009-ben alakult meg,
melynek vezetője Jamie Anderson, akit 2013-ban a GBS Europe fejének neveztek ki, amikor csatlakozott a
vállalathoz. A BP 2017-ben nyitotta meg második irodáját Magyarországon Szeged városában.
A BP GSB Europe elnyerte a Legjobb Shared Service Centre-nek járó díjat 2017. február 2-án, a CEE Shared
Services and Outsourcing Díjon.
A BP GBS Europe budapesti és szegedi irodáiból látja el az egész európai kontinens támogatását. A BP SSC-je
szolgáltatások széles körét nyújtja 15 nyelven a BP összes üzletága és ügyfele számára, beleértve a pénzügyeket
és a könyvelést, beszerzést, adóügyeket, HR-t, kereskedelmi támogatást és ügyfélszolgálatot.
A BP magyarországi kollégái 47 országból érkeztek, 80%-uk rendelkezik felsőfokú végzettséggel, átlagos életkoruk
32 év és a kollégák több, mint 50%-a két nyelvnél többet beszél folyékonyan. A BP folyamatos fejlődési

lehetőségeket kínál kollégáinak, emellett megnyerő munkakörnyezetet, nyitott, barátságos és sokszínű, a
vállalati értékekre épülő munkahelyi kultúrát és számtalan szakmai és csapatépítő tréninget.
A BP kiemelt témaként kezeli a munkavállalói értékmenedzsmentjét, amely nagymértékben erősíti a vállalatot a
nagyszerű munkahely pozíciójában. Ennek eredményeként a munkavállalói fluktuáció mélyen az iparági átlag alatt
van.
A GBS valós értéket teremt a BP számára: épít a méretnagyságból adódó előnyökre, folyamatosan fejleszti üzleti
folyamatait, hogy azok megbízhatóbban és eredményesebben működjenek, adatelemzés segítségével térképezi
fel az üzleti mozgatórugókat, továbbá elkötelezetten fordít kiemelt figyelmet az innovációra és a technológiára.
A BP-nél elérhető munkakörökről további tájékoztatást találhat weboldalunkon: www.bp.com/hungary

BP-ről:
A mélytengertől a sivatagig, az olajfúrótornyoktól a benzinkutakig és kutatóközpontikig fény, hő és mobilitási
megoldásokat kínálunk a változó világ számára. Felkutatjuk, kitermeljük és szállítjuk az energiát, hogy kielégítsünk
minden ilyen igényt, és mindezt olyan nagyságrendben, amire kevés más vállalat képes.
Globális energiavállalat vagyunk, amely a világunkat működtető komplex energiarendszer minden területén helyt
áll. A mai világ folyamatosan több energiát kíván, ugyanakkor igényli az alacsonyabb kibocsátás felé vezető út
megtalálását is. Több, mint 100 éve a BP-nél dolgozó emberek egyik fő feladata, hogy a fenti igényeket a legjobb
tudásuk szerint elégítsék ki. Folyamatosan fejlődünk abban, ahogy és amilyen hőt, fényt és mobilitást kínálunk,
hogy az emberek is tovább fejlődhessenek. További információért keresse fel a http://www.bp.com/ címen található
központi
weboldalunkat,
a
BP-ről
szóló
általános
tudnivalókért
pedig
látogasson
el
a
http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/bp-at-a-glance.html weboldalra.

PRESS STATEMENT
Budapest, 16 March 2020
The health and safety of our people is our number one priority. As a responsible employer it is
our basic duty to provide healthy and safe working conditions.
To ensure the safety of our colleagues and partners and to prevent the COVID-19
(coronavirus) pandemic we continuously track the statements and regulations of the World
Health Organizations, BP Group and the Hungarian Government, we implement proactive
initiatives and we inform our colleagues and stakeholders immediately.
To help protect the health of our colleagues BP announced the following working guidelines
globally on 13 March 2020:
•
•
•
•
•

Everyone who can, should work from home until at least 15 April 2020.
Based on business function advice, those colleagues whose work cannot be performed
from home, will continue to report to the usual workplace.
All meetings are happening virtually.
No visitors can enter offices and plants, unless operationally essential.
Work travel is not allowed.

In our Global Business Services operation in Budapest and Szeged all our colleagues continue
to work from home with immediate effect until at least 15 April 2020. We continuously review
our processes and will inform stakeholders if any change is required. In addition, we are
examining the consequences of the closure of Hungarian public education institutions.

További információ
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Weboldal: https://www.bp.com/en_hu/hungary.html
Sajtóközlemények: http://www.bp.com/en/global/corporate/press/press-releases.html
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