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Halton Beszállítói Magatartási Kódex
Az Oy Halton Group Ltd. és leányvállalatai („Halton”) elkötelezettek a magas etikai normák
iránt, és beszállítói, partnerei, forgalmazói és képviselői körében is ösztönzik a
fenntarthatóság követését. A jelen Beszállítói Magatartási Kódex leírja a Halton
beszállítóival kapcsolatos etikai elvekre és az üzleti gyakorlatra vonatkozó minimális
elvárásokat.
1. A törvények és rendelkezések betartása A Beszállító betartja a vonatkozó
nemzetközi és nemzeti jogszabályokat, irányelveket és rendeleteket.
2. Az emberi jogok és a munkakörülmények tiszteletben tartása A Beszállító
tiszteletben tartja a nemzetközileg elismert emberi jogokat és a tisztességes
munkakörülményeket. A Beszállító minden foglalkoztatási gyakorlata során
tartózkodik mindenféle zaklatástól és diszkriminációtól, mely alapja faj, bőrszín,
nem, életkor, szexuális irányultság, etnikai hovatartozás, fogyatékosság, terhesség,
vallás, politikai hovatartozás, szakszervezeti tagság, vagy családi állapot, és
tiszteletben tartja a munkavállalók egyesülési és kollektív szerződéshez való jogát.
A Beszállító nem használ semmilyen kényszer- vagy gyermekmunkát (a „gyermek“
kifejezés itt a helyi törvények és előírások szerinti munkaképes kort be nem töltött
személyeket jelenti). A Beszállító betartja a maximális munkaidőre, minimálbérre, és
egyéb bér elemeke vonatkozó törvényeket és rendeleteket.
3. A foglalkozás-egészségügyi és biztonsági szabványok elfogadása A Beszállító
biztosítja dolgozói számára az egészséges és biztonságos munkakörnyezetet, és
minimálisan biztosítja a megfelelő eljárásokat a vészhelyzetek és a foglalkozásból
eredő veszélyek megelőzése és kezelése érdekében, valamint a dolgozók számára
legalább megfelelő ivóvizet, szaniterlétesítményeket, megfelelő szellőzést és
világítást biztosít.
4. Etikai normák betartása A Beszállító kizárólag törvényes, etikus és átlátható üzleti
gyakorlatot folytat, és minden üzletviteléről pontos nyilvántartást vezet. A Beszállító
betartja a versenyre vonatkozó jogszabályokat, és nem vesz részt semmilyen
korrupcióban, megvesztegetésen, zsarolásban illetve nem kínál túlzott ajándékokat,
vagy szórakozási lehetőséget a Halton társaság tagjainak. Az esetleges
összeférhetetlenséget azonnal jelenteni kell a Haltonnak. A Beszállító köteles
továbbá a szellemi tulajdonjogok védelmére, és a Halton, valamint üzleti partnerei
által a tudomására hozott bizalmas információkat megfelelően védenie kell.
5.

Környezetvédelem iránti elkötelezettség A Beszállító elkötelezett a környezet
védelme iránt, és elfogadja a keletkező hulladék, a szennyezőanyag-kibocsátás, és
a véges erőforrások használatának (energia, víz és nyersanyag) csökkentésére
irányuló erőfeszítéseket. Ezen túlmenően a Beszállító betartja a bizonyos anyagok
tilalmára, vagy korlátozására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és Halton
előírásokat.
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6. Irányítási rendszer iránti elkötelezettség A Beszállító olyan irányítási
rendszer(eke)t tart fenn, mely(ek) megfelelő(e)k az üzleti kockázatok azonosítására
és mérséklésére, valamint megfelelnek a hatályos törvényeknek, rendeleteknek és
a Halton jelen Kódex szerinti előírásainak, a Beszállító tevékenységének és
termékeinek. A Beszállító továbbá folyamatosan arra törekszik, hogy a jelen
Kódexben foglalt etikus magatartást és hozzáértést folyamatosan fejlessze annak
érdekében, hogy a Haltonnak megbízható, innovatív és költséghatékony termékeket
és szolgáltatásokat tudjon nyújtani.
7. Alvállalkozók igénybe vétele A Beszállító kötelessége a jelen Kódex betartatása
alvállalkozóival, valamint, hogy kérésre beszerezze az erre vonatkozó igazolást
alvállalkozóitól. Amennyiben a Haltonnak a Beszállító által szállított termékek ónt,
tantált, wolframot, vagy aranyat tartalmaznak, a Beszállító köteles gondoskodni
arról, hogy ezek az anyagok megbízható forrásból származzanak, azáltal, hogy
bevezeti és alkalmazza a Konfliktusövezetekből származó ásványi anyagokra
vonatkozó irányelvet, mely tiltja az ásványi anyagok konfliktusövezetből történő
beszerzését.
8. Az előírások betartásának ellenőrzése A Beszállító ellenőrzi a jelen Magatartási
Kódex betartását, és azonnal értesíti a Haltont bármely olyan tevékenységről, ami
megsértheti az előírásokat. A Beszállító továbbá a Halton kérésére átadja a jelen
Magatartási Kódex bármely elemére vonatkozó dokumentációt, és engedélyezi a
Haltonnak, illetve az általa megbízott személy(ek)nek a szabályok betartásának
ellenőrzését, beleértve a helyszíni ellenőrzéseket előre egyeztetett időpontban.
9. Szabálysértés Szabálysértés esetén a Beszállító köteles a Haltonnak bemutatni a
javító intézkedésekre vonatkozó cselekvési tervet, melyet meghatározott időn belül
kell végrehajtani és dokumentálni. A Beszállító tudomásul veszi, hogy a Halton
megszüntetheti a Beszállítókkal fennálló üzleti kapcsolatát, amennyiben azok nem
tesznek eleget a jelen Magatartási Kódexnek. Ha a Beszállító vagy más személyek,
illetve csoportok úgy vélik, hogy a Halton Beszállítói Magatartási Kódexben felsorolt
szempontokat megsértették, azt bizalmasan jelenthetik a következő e-mail címen:
fairplayforum@halton.com
Halton
Fair play fórum
Szervezeti szintű kommunikáció
Esterinportti 2
FI-00240 Helsinki
Finnország
A Beszállítói Magatartási Kódex tükrözi a Halton értékeket és megfelel a Halton
Magatartási Kódexnek, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és az ENSZ Globális
Megállapodás kezdeményezésén alapul.
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