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Előszó
Az E.ON kifejezetten elismeri az ENSZ Globális Egyezmény tíz alapelvét,
és aktívan támogatja ezeket az alapelveket az emberi jogok, a munkaügyi
normák, a környezetvédelmi előírások, valamint a szigorú etikai és erkölcsi
üzleti normák alkalmazása terén.
Ezek az alapelvek szintén fontos szerepet játszanak az E.ON és beszállítói
közötti kapcsolatokban, és beépültek az E.ON Beszállítói Magatartási
Kódexébe.
A „beszállítóink” (beleértve vállalati struktúrájukat, alkalmazottaikat,
képviselőiket, alvállalkozóikat és értékesítő partnereiket) kötelesek
minden vonatkozó hazai és külföldi jogszabályi rendelkezést betartani, és
kerülniük kell azokat a cselekményeket, melyek eredményeképpen az
E.ON vagy az E.ON bármelyik társult vállalata megszegne valamely
alkalmazandó jogszabályt, vagy szankciókat szenvedne el ilyen jogsértés
következtében. Ezen kívül az ENSZ Globális Egyezménnyel összhangban
elvárjuk beszállítóinktól, hogy megfeleljenek a következő normáknak:
•
•
•

Társadalmi normák – az emberi jogok tiszteletben tartása és a
munkavállalók megfelelő munkakörülményeinek megteremtése
Környezeti normák – a környezeti hatások minimalizálása
Vállalatirányítási előírások – szigorú etikai és erkölcsi üzleti normák
alkalmazása a vonatkozó jogszabályok betartása érdekében
(compliance)

Az E.ON készségesen együttműködik a beszállítókkal annak biztosítása
érdekében, hogy ők megfeleljenek a fent említett normáknak. Az E.ON
fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbi módszerek alkalmazásával
ellenőrizze, hogy a Beszállítói Magatartási Kódexet tiszteletben tartják-e:
beszállítói önbevallás, harmadik fél általi bejelentés, tanúsítványok
benyújtása és helyszíni ellenőrzések végrehajtásának joga a Beszállítói
Magatartási Kódex betartásának biztosítása érdekében.
A Beszállítói Magatartási Kódex az E.ON, beszállítói és azok
közreműködői/alvállalkozói közötti szerződések elválaszthatatlan részét
képezi. Amennyiben a beszállítók nem felelnek meg a Beszállítói
Magatartási Kódex bármely részének, akkor azonnal meg kell tenniük a
szükséges intézkedéseket. Az E.ON fenntartja magának a jogot, hogy
megszüntesse a beszállítói szerződéseit azokkal a felekkel, akik nem
tudják igazolni, hogy betartják ezen Beszállítói Magatartási Kódex
rendelkezéseit.
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Társadalmi normák
Az emberi jogok tisztelete
Elvárjuk, hogy beszállítóink támogassák és elismerjék az ENSZ Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, és biztosítsák, hogy nem semmilyen
formában nem működnek közre az emberi jogok megsértésében
Munkahelyi biztonság és egészségvédelem
Beszállítóink - a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak
megfelelően - biztonságos és egészséges munkakörnyezetet kell
biztosítaniuk t munkavállalóik számára. A munkavállalókkal kapcsolatos
minden veszélyt és az azzal járó egészségügyi kockázatokat megfelelően
fel kell mérniük, és meg kell tenniük a szükséges védőintézkedéseket.
Ezenkívül a munkavállalóik számára a munkavédelmi előírásokkal
kapcsolatosan folyamatos képzést kell biztosítaniuk.
A gyermek- és kényszermunka, valamint a kötelező munkavégzés
alkalmazásának elkerülése
Beszállítóink a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményeivel
összhangban nem tűrhetik el a gyermekmunkát, a kényszermunkát, vagy a
kötelező munkavégzés egyéb formáit.
A hátrányos megkülönböztetés vagy zaklatás tiltása
Beszállítóink kötelesek tisztelettel és méltósággal kezelni valamennyi
munkavállalójukat. Egyetlen munkavállaló sem tehető ki nemi, faji, vallási,
életkori, családi háttérrel vagy származással kapcsolatos alapon fizikai,
pszichológiai, szexuális vagy szóbeli zaklatásnak vagy bántalmazásnak.
A munkaidő és fizetési feltételek átláthatósága
A beszállítóink által előírt munkaidő feleljen meg a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak. A munkavállalóikkal olyan munkaszerződéseket kell kötniük,
amelyben a munkaidő és a munkabér is kifejezetten rögzítésre kerül.
Minden javadalmazást késedelem nélkül és a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően kell kifizetni.
Az egyesülési szabadság és a kollektív bértárgyalás joga
A beszállítóink kötelesek tiszteletben tartani a munkavállalóik hatályos
jogszabályok és az ILO egyezmények szerinti egyesülési szabadságát és
kollektív tárgyalásokhoz való jogát.
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Környezeti normák
A környezet védelme
A beszállítóinktól elvárjuk, hogy a környezetvédelemre vonatkozó
jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően kidolgozott, megvalósított
és fenntartott környezetvédelmi vállalati stratégiával rendelkezzenek, és
üzleti tevékenységüket ezeknek megfelelően folytassák.
Veszélyes anyagok kezelése
A környezetre veszélyesnek minősített anyagok (alapanyagok,
készítmények és termékek) kezelésénél beszállítóinknak gondoskodniuk
kell az ilyen anyagok biztonságos kezeléséről, szállításáról, tárolásáról,
újrahasznosításáról és/vagy ártalmatlanításáról.
Az erőforrások felhasználásának, valamint a hulladék és a kibocsátás
minimalizálása.
Beszállítóinknak folyamatosan törekedniük kell az erőforrások
körültekintőbb és felelősségteljesebb felhasználására, és ezt a hozzáállást
be kell építeniük üzleti működésükbe és gazdálkodásukba. Minimálisra kell
csökkenteni, pontosan meghatározni és ellenőrizni valamennyi
hulladékforrást, valamint a levegő-, víz- és talajszennyezést is.

Vál lalatirányítási előírások
Versenyjogi törvények és kereskedelmi szabályok
Beszállítóinknak minden a tisztességes versenyre vonatkozó hazai és
nemzetközi törvényt és kereskedelmi előírást be kell tartaniuk. Ennek
érdekében a megfelelő és szükséges megelőző intézkedéseket meg kell
tenniük.
Korrupció és vesztegetés
Beszállítóinknak fel kell lépnie korrupció és a vesztegetés minden formája
ellen, és biztosítaniuk kell, hogy a személyes kapcsolatok nem
befolyásolják az üzleti tevékenységet.
Pénzmosás
Beszállítóinknak tartózkodniuk kell a pénzmosás bármely formájától.
Összeférhetetlenség
Beszállítóinknak – külön erre irányuló kérés nélkül is – biztosítaniuk kell,
hogy az E.ON és közöttük ne merüljön fel összeférhetetlenség, vagy ha
ilyen összeférhetetlenséget tapasztalnak, akkor azt megszüntetik és
jelentik az E.ON számára.
Mi,
alulírottként ezennel igazoljuk, hogy a fenti alapelveknek megfelelünk.
hely / dátum

aláírás

(a vállalat neve),

