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NSG Group
Beszállítói etikai kódex
Bevezető
Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek
nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai volta miatt
világszerte a legmagasabb elismerés övezze.
Az alkalmazottainktól elvárt magatartást az NSG Csoport etikai kódexe dokumentálja. Az
NSG Csoport beszállítói etikai kódexe ismerteti azokat a magatartási formákat, folyamatokat
és eljárásokat, amelyek követését az NSG Csoport a beszállítóktól megkövetel.
Ahol csak lehetséges, a kódex az üzleti tevékenységet korrekt és ésszerű módon közelíti
meg, miközben nem hagyja figyelmen kívül az illető jogi előírásokat.
Az NSG Csoport részére történő anyagellátás vagy szolgáltatásnyújtás során az összes
beszállítónak az összes hatályos törvény és szabályzat betartásán túlmenően, kötelezően
követnie kell az etikai kódexet. Az NSG Csoport az összes beszállítótól elvárja, hogy a
csoporttól érkező, a kódex szerinti magatartás bizonyítását célzó összes ésszerű kérés
ügyében tájékoztatást biztosítson.
Etikus Viselkedés
Az etikus viselkedés központi szereppel bír az összes tevékenységünk tekintetében. A szigorú
szabályok alkalmazása a megvesztegetés és korrupcióval kapcsolatos kockázatok elkerülése,
illetve a magas etikai standardjainkhoz méltó viselkedés elengedhetetlen jövőbeni
sikereinkhez. Nemzetközi vállalatként irányelvünk, hogy saját belső eljárásainkat és
útmutatásainkat kövessük, miközben tiszteletben tartjuk a helyi jogszabályokat a világon
bárhol.
A napi üzleti feladatok során a beszállítóknak pártatlanul és méltányosan, mindenféle
megtévesztés és becstelen magatartás nélkül kell eljárniuk a velük munkakapcsolatban álló
ügyfelekkel, beszállítókkal és minden egyéb féllel való üzleti kapcsolataik során.
Elvárásaink az összes beszállítónkkal szemben:






Vállaljon személyesen felelősséget a professzionális, etikus , tisztességes és
becsületes magatartásért.
Tiltsanak meg minden olyan tevékenységet, amely megszegi vagy torzítja a szabad
versenyt vagy a piaci hozzáférést, vagy amely ellentmond a versenyjogot szabályozó
hatályos törvényeknek.
Előzzék meg a vállalatukhoz köthető összes személy esetében megvesztegetés
ajánlását, ígéretét vagy adását, illetve megvesztegetés kérését, megvesztegetésbe
való beleegyezést, valamint megvesztegetés elfogadását.
Azonnal értesítsék az NSG Csoportot, amennyiben tudomást szereznek arról, hogy a
beszállító valamely igazgatója, tisztviselője vagy alkalmazottja közhivatalt ellátó
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személyként jár el, amennyiben ez befolyásolja az NSG Csoporttal való
kapcsolatukat.
Azonnal értesítsék az NSG Csoportot, amennyiben tudomást szereznek arról, hogy a
beszállító valamely igazgatója, tisztviselője vagy alkalmazottja kapcsolatban van az
NSG Csoport bármely alkalmazottjával, amennyiben ez érdekellentétet
eredményezhet.
Valamennyi tevékenységi területén a pénzügyi kötelezettségeinek eleget téve
működjön.
Alkalmazotti etikai kódexszel rendelkezzenek, és betartassák előírásait.

Társadalmi Felelősség vállalás
Komoly nemzetközi szereplőként jelentős kapcsolatokat ápolunk világszerte
alkalmazottainkkal, a közösségekben, amelyben működünk, illetve a számos érintett féllel,
akik üzletvitelünkben szerepet vállalnak. Következésképpen társadalmi felelősség
vállalásunkat komolyan vesszük, és elismerjük a nemzetközileg kinyilatkoztatott emberi
jogokat.
Minimális elvárásként minden beszállító köteles megfelelni a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet vonatkozó munkaügyi szabványainak.
Ennek szellemében a beszállítók kötelesek az emberi jogok tiszteletben tartását előmozdító
foglalkoztatási politikát alkalmazni. Az alkalmazás, az előléptetés, az áthelyezés, az
elbocsátás és az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb eljárások tekintetében az
alkalmazottakat faji hovatartozástól, bőrszíntől, világnézettől, nemzetiségtől, kortól,
házassági vagy bejegyzett élettársi kapcsolattól, terhességtől vagy anyai minőségtől, nemtől,
nemet megváltoztató műtéttől, szexuális beállítottságtól, vallástól vagy hitbeli
meggyőződéstől, etnikai vagy nemzeti származástól, fogyatékosságtól, szakszervezeti
tagságtól, politikai nézettől és a törvény által meghatározott egyéb állapottól függetlenül,
szándékos megkülönböztetéstől mentes elbánásban kell részesíteni.
Az életkorra vonatkozó helyi törvényeket be kell tartani. A durva bánásmódnak, a
zaklatásnak vagy a megfélemlítésnek, illetve az ilyen szabálytalanságokat jelentő
személyekkel szembeni nyomásgyakorlásnak vagy egyéb megtorló intézkedéseknek helye
nincs.
NSG Csoport elkötelezett, hogy olyan vállalatoktól szerezzen be anyagokat, alkotóelemeket,
amelyek osztoznak a cégcsoport emberi jogokkal, etikával és környezetvédelmi politikájával
kapcsolatos felelősségvállalási elveket. Ennek fényében az NSG Csoport ásványi anyagokat
csak az emberi jogok tiszteletben tartásával szerez be.
NSG Csoport garantálja, hogy a beszerzési szervezetünk semmilyen szegmensében nincs
jelen rabszolgaság vagy ember kereskedelem.
Elvárásaink az összes beszállítónkkal szemben:-
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Biztonságos és egészséges munkakörnyezet nyújtása, az ésszerű és megvalósítható
kereteken belül minimalizálva a munkakörnyezettől elválaszthatatlan
veszélyforrásokat.
A veszélyes anyagoknak, gépeknek és műveleteknek való kitettség kockázatának
minimalizálása.
Hatékony biztonsági politika megléte és betartása.
A munkaidőre vonatkozó helyi törvényeket be kell tartani. Az NSG Csoport
kényszermunkát alkalmazó vagy azt támogató beszállítóval nem szerződik. 15 évnél
fiatalabb vagy a törvényben meghatározott kort el nem érő személyek nem
alkalmazhatók.
Végezzen átvilágítást a konfliktusokkal értintett ásványi anyagok beszerzése során és
támogassa a vevőinket az érintett ásványi anyagokkal kapcsolatos jelentési
kötelezettségeikben.
Működjön együtt a törvényhozással az ember és rabszolga kereskedelemmel
kapcsolatban.
Tegyenek eleget a helyi NSG egészségvédelmi és biztonsági politikáinak, beleértve az
alkohol és kábító hatású szerekkel való visszaélésre vonatkozó kitételeket, amikor az
NSG létesítményeiben végzik feladatukat, vagy tesznek látogatást.

Környezetvédelmi felelősség
Az NSG Csoport teljes mértékben elkötelezett a környezeti fenntarthatóság mellett.
Politikáink egyértelműen tükrözik az egyedi hozzájárulást, amit termékeink nyújthatnak az
éghajlatváltozás problémájának megoldása tekintetében, illetve a kihívásokat, amelyekkel
szembenézünk saját energiafogyasztásunk és forrásaink kezelése tekintetében. A
fenntarthatósági politikánkkal összhangban az NSG Csoport kapcsolatban áll és konstruktív
módon együttműködik a beszállítókkal, kormányokkal, szabályozó hatóságokkal, tudományos
társadalommal és szükség esetén az egyéb érdekelt felekkel a fenntartható fejlődés közös
célkitűzését előmozdító üzletviteli és közösségi gyakorlatok kialakítása és ösztönzése
érdekében.
Következésképpen beszállítóink is kötelesek elismerni szerepük kritikus fontosságát a
környezeti hatások csökkentése tekintetében.
Elvárjuk beszállítóinktól, hogy kivegyék részüket egy virágzó és fenntartható jövő
kialakításában azzal, hogy folyamatosan a legjobb környezetvédelmi gyakorlatok
foganatosítására törekednek.
Elvárásaink az összes beszállítónkkal szemben:



A vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat be kell tartani.
A beszállító üzleti tevékenységéből fakadó környezeti kockázattal arányos
környezetvédelmi politikát kell alkalmazni.
A veszélyes anyagokat a vonatkozó törvények, jogszabályok és szabványok, valamint
a belső szabályzatok és eljárások szerint kell kezelni. A beszállítók kötelesek mindent
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megtenni annak érdekében, hogy elkerüljék a veszélyes anyagok kibocsátását,
valamint tűz, robbanás vagy a munkavállalók súlyos sérülésével, illetve a telephelyek,
a környező települések és a környezet súlyos károsodásával járó egyéb, súlyos
baleset bekövetkezését.
Olyan eljárásokat kell alkalmazni, amelyek segítségével a meglévő üzemek és
eszközök a lehető legkevésbé károsítják a környezetet.
A munkavállalók képzése, és az ahhoz szükséges források biztosítása révén elő kell
segíteni, hogy a munkavállalók felismerjék saját felelősségüket a környezetvédelem
vonatkozásában.

Beszállítóink saját beszállítóikkal, vállalkozóikkal és alvállalkozóikkal szemben ugyanezen
követelményeket kötelesek alkalmazni, és erre vonatkozó kérés esetén azt igazolni is tudniuk
kell.
Kockázatkezelés
Működési környezetünknek betudhatóan üzletvitelünkből nem hiányoznak a potenciális
kockázatok, következésképpen elengedhetetlen a hatékony kockázatkezelés. A kockázatokat
felelősségteljesen kezeljük, hogy eleget tegyünk úgy az alkalmazottak, mint a részvényesek
felé irányuló kötelezettségeinknek.
Elvárjuk beszállítóinktól, hogy felelősségteljes viselkedést tanúsítsanak a kockázatokkal
szemben, valamint, hogy ők is ugyanilyen elvárásokat támasszanak saját beszállítóikkal
szemben.
Elvárásaink az összes beszállítónkkal szemben:



Az üzleti tevékenységüket pénzügyi kockázatuk minimálisra csökkentése érdekében
kötelesek felelős és körültekintő módon folytatni.
Az NSG Csoportot minden, az NSG ellátási láncának kockázatát jelentősen növelő
eseményről vagy fejleményről tájékoztatni kötelesek.
Kötelesek saját beszállítóik tekintetében kockázatfelmérési eljárásokat fenntartani.

Beszállítói fejlődés
Az NSG Csoport beszállítóit folyamatosan összeméri a támasztott elvárásokkal; ehhez
különböző KPI-ket (kulcs teljesítménymutatók) alkalmaz mind a kiválasztási folyamat alatt,
mind azt követően a folyamatos fejlődés elősegítése érdekében.
Beszállítóinktól a jelenlegi elvárásoknak megfelelő működésen túl azt várjuk, hogy tisztában
legyenek a jövő kihívásaival is, és már most készüljenek fel azokra a jövőbeni
követelményekre, amelyeket például az NSG Csoport, az ügyfelei vagy az emberek jólétének
növelését és környezetük folyamatos javítását célzó törvényhozáson keresztül a kormány
támaszt.
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Az NSG Csoport beszállítóival együttműködik a fenti kezdeményezések kidolgozásán, illetve a
meglévő megoldások javításán, amelyek a műszaki innováció és a gyakorlati fejlesztés
területére is kiterjednek.
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Elfogadó nyilatkozat
Abban az esetben, ha egyszerre több jogi személyiség, kereskedelmi szervezet helyett írja
alá a dokumentumot kérjük, hogy az alábbiakban sorolja fel valamennyi szervezetet,
amelyekre érvényes az aláírása.
A következőkben felsorolt vállalatok, cégek nevében nyilatkozom, hogy az NSG
Group Beszállítói Etikai Szabályzatának megfelelően végezzük a
tevékenységünket

Beszállító Adatai
Beszállító neve

Beszállító címe

Személyes Adatok
Keresztnév
Családi név

Beosztása

Email cím
Elfogadás dátuma

Cégszerű aláírás és/vagy hivatalos bélyegző
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