
Az alvállalkozók és szállítók részére készült 
magatartási kódex meghatározza a Dussmann 
Group alvállalkozóira és szállítóira vonatkozó 
alapelveket és követelményeket, tekintettel 
a tisztességes eljárásra, valamint az etikai 
szabályok és az alkalmazandó jog betartására. 
A Dussmann Group elvárja alvállalkozóitól, 
szállítóitól és tanácsadóitól (a következőkben 
„üzleti partnerek”), hogy a vállalatuknál beve-
zessék és betartsák a következő szabályokat. 
Ez nem csupán a Dussmann Group-pal lebon-
yolított ügyletekre vonatkozik, hanem az egyéb 
ügyfelekkel, szerződő partnerekkel, verseny-
társakkal és az állami szektorral való kapcso-
latra is érvényes. A Dussmann Group üzleti 
partnereitől ezenkívül elvárja, hogy hasonlókép-
pen köteleződjenek el amellett, hogy az ebben 
a magatartási kódexben ismertetett elveket az 
ő saját üzleti partnereik is betartsák.

A törvények és a jogszabályok  
tiszteletben tartása
A Dussmann Group felhívja minden üzleti 
partnerét, hogy tartsanak be minden lényeges 
törvényt, jogszabályi előírást és szabványt.

A korrupció és a megvesztegetés elleni 
küzdelem
A Dussmann Group elvárja, hogy üzleti part-
nerei küzdjenek a korrupció és a gazdasági 
bűnözés minden formája ellen, és a vállalatuknál 
megelőző intézkedéseket hozzanak ez ellen. 

Az üzleti partnerek gondoskodnak róla, hogy 
munkatársaik vagy alvállalkozóik ne kínáljanak 
fel, ne ígérjenek vagy biztosítsanak előnyöket a 
Dussmann Group munkatársai vagy hozzájuk 
közel álló harmadik fél részére azért, hogy a 
Dussmann Csoport munkatársainak független 
üzleti döntését tisztességtelenül befolyásolják.
Amennyiben a Dussmann Group egyik munka-
társa aktívan tisztességtelen személyes előnyt 
követel, úgy elvárjuk, hogy ezt haladéktalanul 
jelentsék a Dussmann Group Compliance 
Osztálya felé.

Összeférhetetlenségek elkerülése
A Dussmann Group elvárja, hogy üzleti partne-
rei a Dussmann Group társaságaival folytatott 
üzleti tevékenységeikre vonatkozó döntéseiket 
kizárólag objektív kritériumok alapján hozzák 
meg. Magánérdekekkel, más gazdasági vagy 
egyéb tevékenységekkel kapcsolatos összefér-
hetetlenségeket el kell kerülni és fel kell tárni, 
ha előfordul ilyen.

A tisztességes verseny és a kartelljog 
betartása
Az üzleti partnerek minden lényeges verse-
nyjogi előírást betartanak. Mindenekelőtt nem 
kötnek olyan egyezségeket és megállapodáso-
kat, amelyek árakat, feltételeket, stratégiákat és 
ügyfélkapcsolatokat érintenek, vagy a pályáza-
tokon való részvételt befolyásolják.
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Ugyanez érvényes a verseny szempontjából
érzékeny információkra, valamint minden olyan 
magatartásra, amely a versenyt nem megenge-
dett módon befolyásolja vagy befolyásolhatja.

A környezet védelme
A Dussmann Group felhívja minden üzleti 
partnerét, hogy folyamatosan csökkentse az 
energia, az anyagok és az erőforrások felhas- 
ználását és a keletkező hulladékok mennyisé- 
gét. A Dussmann Group ezenkívül környezet-
kímélő termékek használatára hív fel a környe-
zeti teljesítmény folyamatos javítása érdekében.

Biztonságos és egészséges  
munkakörülmények megteremtése
Az üzleti partnerek biztonságos és egészsé-
ges munkakörülményeket teremtenek meg a 
munkával kapcsolatos sérülések és a foglalko-
zási megbetegedések megelőzése érdekében. 
Alkalmazottaik számára rendelkezésre bocsát-
ják a szükséges munkaeszközöket, üzemi  
eszközöket és berendezéseket. Az alkal- 
mazottak részére rendszeresen megtartják  
és dokumentálják a szükséges oktatásokat  
és képzéseket. A felismert veszélyeket és a  
munkahelyi baleseteket haladéktalanul 
bejelentik, dokumentálják, adott esetben 
megvizsgálják.

Az emberi jogok tiszteletben tartása
Az üzleti partnerek tiszteletben tartják minden 
ember méltóságát és kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy betartják az emberi jogokat teljes 
értékláncunk mentén.

A megkülönböztetés kizárása
Az üzleti partnerek kizárják a nemen, az életko-
ron, a bőrszínen, a származáson, az állampol-
gárságon, a vallási hovatartozáson, a szexuális 
irányultságon, a fogyatékosságon, a politikai 
nézeteken vagy szakszervezeti tevékenységen 
alapuló megkülönböztetés minden formáját.

Esélyegyenlőség, méltányos  
bánásmód egymással
Az üzleti partnerek gondoskodnak róla, 
hogy munkatársaik bízzanak egymásban, 

méltányosan és tisztelettel bánjanak egymással.
Az üzleti partnerek gondoskodnak a megfelelő 
javadalmazásról, miközben a javadalmazás 
nem maradhat el a mindenkor alkalmazható 
(kötelező) minimálbér összegétől.

A gyermek- és kényszermunka 
megakadályozása
A Dussmann Group elvárja, hogy üzleti  
partnerei a vállalatuknál a gyermekmunka  
minden formáját megtiltsák és mellőzék.
A foglalkoztatás alsó korhatára nem lehet  
alacsonyabb az iskolaköteles életkornál és 
semmi esetre sem lehet kevesebb mint 15 év. 
Egy alkalmazottat sem szabad közvetlenül  
vagy közvetve, erőszakkal vagy megfélemlíté-
ssel munkára kényszeríteni. A munkatársakat 
csak abban az esetben szabad foglalkoz- 
tatni, ha önként állnak rendelkezésre  
a munkavégzéshez.

A zaklatások és bántalmazások minden 
formájának kizárása
Az üzleti partnerek nem tűrik a zaklatásokat  
és a bántalmazásokat. Ez különösen érvényes 
a nem kívánt közeledésre, a tényleges vagy  
a verbális bántalmazásokra.

A gyülekezéshez és egyesüléshez való 
jog, valamint a kollektív tárgyalásokhoz 
való jog gyakorlásának biztosítása
Az üzleti partnerek lehetővé teszik a gyüleke-
zéshez és egyesüléshez való jog, valamint a 
kollektív tárgyalásokhoz való jog gyakorlását. 
A méltányos munkakörülmények biztosítására 
vonatkozó szabályozásokat betartják.

Adatok és a vállalat tulajdonának  
a megőrzése
Üzleti partnereink a személyes és bizalmas 
adatokat a legnagyobb gondossággal és  
szigorúan bizalmasan kezelik a jogszabály-
okban meghatározott adatvédelmi rendel- 
kezéseknek megfelelően.
Az üzleti partnerek csak olyan adatokat  
dolgoznak fel, amelyek a Dussmann Group 
részére nyújtott szolgáltatások keretében 
szükségesek, illetve amelyek feldolgozását 



szerződésben kötötték ki. Az adatok feldolgo-
zását a szolgáltatásnyújtás időszakára, Illetve a 
szerződéses megállapodás szerint korlátozzuk. 
Az adatfeldolgozást megfelelő műszaki és 
szervezeti intézkedésekkel kell biztosítani, az itt 
dolgozó munkatársakat oktatni kell a bizalmas 
kezelésről és az adatvédelmi rendelkezések 
betartásáról. A Dussmann Group és ügyfelei-
nek tulajdonát gondosan és csak a meghatáro-
zott célra szabad felhasználni.
A berendezéseket, munkaeszközöket, a 
használati jogokat, illetve licenceket csak az 
üzleti célokra szabad használni a megbízás 
keretében. 

A magatartási kódex tiszteletben  
tartása és gyakorlati alkalmazása
Az üzleti partnerek a felelősek azért, hogy az 
alkalmazottaik a Dussmann Group alvállalko-
zók és szállítók részére készült magatartási 
kódexének a tartalmát ismerjék, megértsék és 
betartsák. A Dussmann Group felhívja üzleti 
partnereit, hogy a jelen magatartási kódex ren-
delkezéseit juttassák érvényre alvállalkozóiknál 
és szállítóiknál is. A Dussmann Group fenntartja 
magának a jogot, hogy a jelen magatartási 
kódexben megfogalmazott követelmények 
betartását és gyakorlati megvalósítását maga 
vagy független harmadik fél ellenőrizze. Az 
ellenőrzésre az érintett üzleti partnerrel történt 
egyeztetés alapján kerül sor.

Visszaélések és aggályok  
bejelentése (visszaélés-bejelentési 
rendszer/ombudsman)
Amennyiben az üzleti partnerünk a Dussmann 
Group számára végzett tevékenységének  
a keretében észleli vagy vélelmezi, hogy meg-
sértik a magatartási kódexet, úgy erről haladék-
talanul tájékoztatnia kell a Dussmann Group-
pot. . Üzleti partnereink Dussmann Group 
visszaélés-bejelentési rendszerét (ombudsman) 
használják: www.dussmanngroup.com/en/
corporate-responsibility/compliance
Üzleti partnereink nem tűrik, hogy a magatar-
tási kódex megsértését bejelentő személyek 
hátrányt szenvedjenek el. 

A magatartási kódex be nem tartásának 
következményei vannak
Amennyiben üzleti partnerünk nem tartja be a 
magatartási kódexben meghatározott kötele-
zettségeit, úgy a Dussmann Group fenntartja 
magának a jogot, hogy jogait a szerződéses 
megállapodások szerint érvényesítse. Ez akár 
a szerződéses jogviszony megszüntetését is 
eredményezheti.

Kérjük, a magatartási kódexszel  
kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak 
Várkonyi Erika kolléganőnkhöz.
1134 Budapest Váci út 35. 
varkonyi.erika@dussmann.hu
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Igazolás az üzleti partner részéről
A magatartási kódexet megkaptuk és ezennel kötelezettséget vállalunk arra, hogy egyéb
szerződéses kötelezettségeinken túlmenően a jelen magatartási kódexet is betartjuk.

Hely,  Az alvállalkozó/szállító aláírása

  
Céges bélyegző  Név (nyomtatott betűkkel),


