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Bevezetés 

Mi az Algecónál fontosnak tartjuk, hogy üzleti magatartásunk és üzletvitelünk a legszigorúbb 
követelményeknek is megfeleljen, és hogy ezáltal ügyfeleink, részvényeseink, az egyéb érdekelt felek, 
valamint a szélesebb értelemben vett közösség bizalmát és tiszteletét meg tudjuk őrizni. Éppen ezért 
az Algeco beszállítóival fennálló üzleti kapcsolatainak alapja a jogkövető, tisztességes és etikus üzleti 
magatartás és üzletvitel. Beszállítóinktól elvárjuk, hogy a velünk folytatott üzleti tevékenységük során 
minden esetben a vonatkozó jogi és szabályozási követelmények szerint járjanak el. 

Beszállítói magatartási szabályzatunk („magatartási szabályzat”) célja, hogy beszállítóink megismerjék 
az elfogadható üzleti magatartással és üzletvitellel kapcsolatos vállalásainkat, elvárásainkat és 
kívánalmainkat. Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen magatartási szabályzatot és ossza meg 
munkavállalóival, beszállítóival, megbízottjaival és képviselőivel is. A jelen magatartási szabályzat 
minden olyan beszállítóra érvényes, aki az Algecónak vagy valamely leányvállalatának, közös 
vállalatának, üzleti részlegének vagy kapcsolt vállalkozásának termékeket és/vagy szolgáltatásokat 
biztosít. Az Algeco mind beszállítóitól, mind saját munkavállalóitól elvárja, hogy a jelen magatartási 
szabályzatban foglaltakat üzletvitelük mindenkori alapfeltételeként fogadják el. Emellett elvárjuk, hogy 
beszállítóink betartsák az Algeco kapcsolt vállalkozásainak székhelye szerinti esetleges további 
szabályzatokat is. Nem valószínű, hogy a magatartási szabályzatban foglaltak összeegyeztethetetlenek 
lennének a helyi jogszabályokkal vagy előírásokkal, ám ha mégis, akkor ilyen esetben mindig a helyi 
jogszabályokat és/vagy előírásokat kell követni. 

A jelen magatartási szabályzat csak kiegészíti az Algeco és bármely beszállítója közötti szerződéses 

megállapodás vagy szerződés rendelkezéseit, de nem lép azok helyébe.  
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Munkaerő és emberi jogok 

Az Algeco elvárja beszállítóitól, hogy üzleti tevékenységük összhangban álljon az alapvető emberi 
jogokkal, és elősegítse azok tiszteletben tartását. Azon beszállítók esetében, amelyek székhelye a Kínai 
Népköztársaságban (KNK) van, vagy a KNK joghatósága alá tartoznak, az említett emberi jogok 
megállapítása a KNK jogszabályai szerint történjék. 

Gyermekmunka tilalma 

A beszállítóknak minden esetben be kell tartaniuk a foglalkoztatható személyek minimális életkorára 
vonatkozó nemzeti jogszabályokat és előírásokat, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (NMSZ) 
vonatkozó követelményeit. A beszállítók semmilyen körülmények között nem engedélyezhetik, hogy 
fiatalkorú személyek olyan munkát végezzenek, amely számukra mentális, fizikai, szociális vagy morális 
kockázattal vagy sérüléssel jár, vagy amely hátrányosan befolyásolja tanulmányi előmenetelüket. 

Kényszermunka és kötelező munkavégzés minden formájának tilalma 

Az Algeco számára fontos, hogy azonosítsa a modern kori rabszolgaság üzleti tevékenységéhez köthető 
minden potenciális kockázatát, és ennek megfelelően olyan intézkedéseket hozzon, amelyekkel üzleti 
és ellátási láncain belül megakadályozhatja a rabszolgaságot, illetve az emberkereskedelmet. 
A beszállítók semmilyen körülmények között nem folytathatnak emberkereskedelemmel, 
kényszermunkával, nem önkéntesen vállalt munkával vagy rabszolgamunkával járó tevékenységet, és 
nem vásárolhatnak anyagokat vagy szolgáltatásokat olyan cégektől, amelyek ilyen tevékenységet 
folytatnak. 

Díjazás 

A beszállítók biztosítják, hogy a munkaidő, a bérezés és a juttatások megfeleljenek a jogszabályi és ipari 
követelményeknek, ideértve a minimálbérről, a túlmunkáról, a kötelező juttatásokról és más díjazási 
formákról szóló szabályozásokat. 

Munka- és balesetvédelem 

A beszállítók a munkavállalók számára biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítanak a 
vonatkozó munka- és balesetvédelemi jogszabályokkal összhangban. A beszállítóknak be kell tartaniuk 
az Algeco mindenkori legfrissebb munka- és balesetvédelmi szabályzatát, valamint a szabályzatban 
foglaltak szerint jelenteniük kell minden munka- és balesetvédelmi eseményt. A beszállítók 
kötelessége tevékenyen hozzájárulni a balesetek megelőzéséhez és az egészségügyi kockázatok 
minimalizálásához. Az Algeco szigorúan kezeli a munka- és balesetvédelmi jogszabályok, előírások és 
követelmények megsértését, és amennyiben a beszállító ezeket nem tartja be, úgy megszüntetheti a 
vele fennálló üzleti kapcsolatot is. 

Környezet 

Elvárjuk, hogy beszállítóink üzleti tevékenysége a lehető legkisebb hatással legyen a természetes 

erőforrásokra, és hogy óvják a környezetet, az ügyfeleket és a munkavállalókat. A beszállítóknak 

biztosítaniuk kell, hogy üzleti tevékenységük megfeleljen a környezetvédelemről szóló jogszabályoknak 

és előírásoknak. 

Etikus magatartás és megfelelőség 

Ajándékozás és pénzjutalom 
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Elvárjuk, hogy beszállítóink ismerjék és betartsák az Algeco Ajándékozási és szórakoztatási 
szabályzatában foglaltakat, melyet a www.algeco.com címen érhetnek el, valamint azon helyi Algeco 
egység vonatkozó szabályzatait, amellyel üzleti kapcsolatban állnak. 

Vesztegetés és korrupció elleni védekezés 

Elvárjuk, hogy beszállítóink ismerjék és betartsák az Algeco vesztegetés- és korrupcióellenes 
szabályzatában foglaltakat, melyet a www.algeco.com címen érhetnek el, valamint azon helyi Algeco 
egység vonatkozó szabályzatait, amellyel üzleti kapcsolatban állnak. 

Összeférhetetlenség 

Az Algecóval folytatott üzleti tevékenységük során a beszállítók kötelesek kerülni mindennemű 
összeférhetetlenséget, valamint az olyan helyzeteket, amelyek esetleges összeférhetetlenség látszatát 
kelthetik. A beszállítók nem folytathatnak az Algeco munkavállalóival olyan üzleti ügyleteket, amelyek 
esetleges összeférhetetlenséget eredményezhetnek. A beszállítók kötelessége azonnal jelenteni a 
saját és az Algeco érdekei között fennálló bármilyen vélelmezett vagy nyilvánvaló 
összeférhetetlenséget. 

Titoktartás és adatvédelem 

A bizalmas információk megfelelő kezelése mind az Algeco, mind pedig beszállítói számára 
elengedhetetlen a sikeres üzletvitelhez. Bizalmas információnak számít minden olyan nem nyilvános 
információ, melyet a versenytársak fel tudnak használni, vagy amelyek nyilvánosságra kerülése káros 
lehet az Algecóra vagy ügyfeleire nézve. Az Algecónak végzett munka során előfordulhat, hogy a 
beszállító védett és/vagy bizalmas információkhoz jut hozzá. Elvárjuk, hogy a beszállító ezek bizalmas 
jellegét megőrizze, és a megfelelő óvintézkedésekkel védje az Algecótól származó információkat, 
elektronikus adatokat, szellemi termékeket, terveket és technológiákat, éppúgy, ahogy saját védett 
vagy bizalmas információt kezeli. A beszállítók ilyen információt semmilyen más személy számára nem 
adhatnak át az Algeco előzetes írásbeli engedélye nélkül, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi őket. A 
bizalmas információk átadása minden esetben úgy történjen, hogy az Algeco és a beszállítók szellemi 
tulajdonhoz fűződő joga biztosítva és védve legyen. A beszállítóknak csak a titoktartási szerződéssel 
összhangban kerülhet birtokába az Algeco bármely bizalmas információja, a beszállítók pedig eleget 
tesznek azon kötelezettségüknek, hogy az információt nem használják fel a titoktartási szerződésben 
foglaltaktól eltérő módon, továbbá gondoskodnak arról, hogy az ilyen információval ne lehessen 
visszaélni, illetve azt engedély nélkül ne lehessen kiadni. A beszállítóknak tiszteletben kell tartaniuk az 
Algeco szellemi termékeit, és az Algeco kifejezett írásbeli engedélye nélkül nem használhatják az 
Algeco vagy kapcsolt vállalkozásai, illetve leányvállalatai védjegyeit, képeit, szabadalmaztatott 
technológiáit vagy más anyagait, ideértve harmadik felek anyagait is. Amennyiben egy beszállítónak 
tudomására jut, hogy valamilyen Algecótól származó információ vélhetően vagy ténylegesen 
nyilvánosságra került, úgy köteles azt haladéktalanul jelenteni az Algeco Jogi és Kockázatkezelési 
Osztályán. 

A beszállítók üzleti tevékenységének maradéktalanul megfelel az adatvédelemről és személyiségi 

jogokról szóló vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak. 

Üzleti és államtitkok 

A beszállítók sem közvetlen, sem közvetett módon nem kérhetnek, szerezhetnek vagy használhatnak 
fel jogtalanul információkat az Algeco nevében, ilyen információt nem hozhatnak jogtalanul az Algeco 
tudomására, és nem tehetnek közzé olyan információt más természetes személyről, társaságról, 
vállalkozásról, cégről, kormányról vagy egyéb jogi személyről, amely titkos, bizalmas, védett, 
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nemzetbiztonsági okból vagy nemzeti érdekek miatt titkosított, vagy közbeszerzéshez kapcsolódó 
érzékeny információ (pl. kiválasztásra vonatkozó információ) vagy más olyan információ, mely az 
Algecót jogtalan vagy tisztességtelen előnyhöz juttathatja. 

Pontos könyvvitel  

A beszállítók pénzügyi könyveiket és üzleti nyilvántartásaikat pontosan a vonatkozó jogszabályokkal, 
előírásokkal és az elfogadott könyvviteli gyakorlatokkal összhangban vezetik. A beszállítók pontosan 
dokumentálják az Algecóval folytatott üzleti tevékenységükhöz kapcsolódó tranzakciókat.  

Kartellellenes jogszabályok és versenyjog  

Az Algeco szigorúan tartja magát a tisztességtelen versenyről szóló és kartellellenes jogszabályokhoz 
és előírásokhoz minden joghatóságban, ahol üzleti tevékenységet folytat, továbbá elvárja, hogy 
beszállítói is minden esetben betartsák ezeket a jogszabályokat és rendelkezéseket. 

Exportra vonatkozó jogszabályok betartása 

Az Algeco maradéktalanul betartja a kereskedelmi embargókra és szankciókra vonatkozó 
jogszabályokat és előírásokat, és ezt beszállítóitól is elvárja. Az Algeco szigorúan megtiltja, hogy 
beszállítói közvetett vagy közvetlen módon tiltó listán szereplő természetes vagy jogi személyekkel 
vagy országokkal folytassanak üzleti tevékenységet. Emellett a beszállítók sem közvetett, sem 
közvetlen módon nem biztosíthatnak az Algeco számára anyagokat vagy szolgáltatásokat olyan 
országokból és természetes vagy jogi személyektől, amelyek természetes vagy jogi személyekkel vagy 
országokkal folytatott külkereskedelmi tranzakciókat korlátozó embargó és/vagy szankció hatása alá 
esnek. 
A kereskedelmi embargókra és szankciókra vonatkozó jogszabályok és előírások betartásának 
biztosítása érdekében a beszállítók kellő gondossággal világítják át munkavállalóikat, ügyfeleiket, 
beszállítóikat, szolgáltatóikat, megbízottaikat és egyéb üzlettársaikat, ideértve az egyes tranzakciók 
minden résztvevőjét, pl. bankokat, biztosítási cégeket stb. 

Szerződéses feltételek betartása 

A beszállítók nem szeghetnek vagy sérthetnek meg egyetlen érvényes megállapodást sem, ideértve 
többek között a munkaszerződéseket, tanácsadói szerződéséket, titoktartási szerződéseket, valamint 
a technológiákra vonatokozó felhasználási szerződéseket, amennyiben a szerződés megszegése 
nyomán a jogszabályok alapján az Algeco követeléssel élhet. 

Sajtómegkeresések 

Az Algeco kifejezett, írásbeli felhatalmazása hiányában, a beszállítók az Algeco nevében nem 

nyilatkozhatnak a sajtónak. A beszállítók minden sajtómegkeresést haladéktalanul továbbítanak az 

Algeco csoport vállalati kommunikációs igazgatójának. 

Jogszabályok, szabályok és előírások betartása 

Az Algeco beszállítóinak be kell tartaniuk a tevékenységük helye szerinti országban hatályos 
jogszabályokat, szabályozásokat, előírásokat, valamint a helyi Algeco szabályzatokat. A beszállítóktól 
elvárjuk, hogy megismerjék saját beszállítóik és alvállalkozóik üzleti gyakorlatait, és biztosítsák, hogy a 
jelen magatartási szabályzattal összhangban működjenek. A jelen magatartási szabályzatot megsértő 
beszállítókkal az Algeco megszakíthatja üzleti kapcsolatát. 

A szabályszegések jelentése 
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Az fentiekben foglalt magatartási elvárások elengedhetetlenek az Algeco és a beszállítók közötti sikeres 
üzleti kapcsolathoz. A jelen magatartási szabályzattal kapcsolatos kérdés vagy megjegyzés esetén a 
beszállítók a vezető jogtanácsoshoz fordulhatnak. 

Az Algeco beszállítói magatartási szabályzatának bármilyen megszegését névtelenül is jelentheti erre 
a linkre kattintva: http://algeco.ethicspoint.com, vagy a megfelelő telefonszámon az alábbi lista szerint: 

Ország Ingyenesen hívható telefonszám* 

Ausztria 0-800-200-288 

Ausztrália 1-800-139957 

Belgium 0800-1-1991 

Kína 400-999-4530 

Csehország 800-144-075 

Finnország 0800-9-15946 

Franciaország 0800-917075 

Németország 0800-183-8239 

Magyarország 06-800-20808 

Olaszország 800-797458 

Hollandia 0800-022-9111 

Új-Zéland 000-911 

Lengyelország 0-0-800-1510052 

Portugália 800-800-128 

Románia 0808-03-4288 

Oroszország (Szentpétervár) 363-2400 

Oroszország (Moszkva) 363-2400 

Oroszország (^ jelzi a második 
tárcsahangot) 

8^10-800-110-1011 

Szlovénia 704-526-1128 

Spanyolország 900-94-1030 

Svédország 020-799-111 

Egyesült Királyság 0808-234-7287 

Egyesült Államok 1-855-247-3142 

* Ahol szükséges, kérjük, tárcsázza a 844 762 5487 számot az országhívó kód tárcsázása után. 

http://algeco.ethicspoint.com/

