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Beszállítói magatartási kódex 
A helyes, biztonságos és etikus üzletviteli tevékenység alapvető fontosságú a számunkra. Ez a Morgan számára 
a kiemelt prioritás. Etikusan viselkedünk a beszállítóinkkal történő kapcsolattartás során, törekedve az olyan 
hosszútávú kapcsolatok kialakítására, amelyek középpontjában a bizalom áll. Törekedünk annak biztosítására, 
hogy beszállítóink felelős módon működjenek. 
A Morgan beszállítói magatartási kódexe meghatározza azokat a minimum követelményeket, amelyeknek 
a beszállítóinknak, kereskedőinknek, alvállalkozóinknak és szerződéses gyártóinknak ("Beszállítóknak") 
meg kell felelniük. 

Tisztességes bánásmód az emberekkel. A beszállítóknak: 
• tilos bármilyen kényszerből vagy akarat ellenére történő munkát, például börtönmunkát, 

rabszolgamunkát, adósrabszolgaságon alapuló munkát, adósság fejében történő munkát végeztetni 
vagy emberkereskedelem keretében munkaerőt alkalmazni; 

• Tiltjuk a gyerekmunka minden formáját. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményeivel összhangban 
nem alkalmazunk 15 év alatti személyeket akkor sem, ha ezt a helyi törvények lehetővé teszik. Ez alól az egyetlen 
kivételt a kormány által engedélyezett olyan munkahelyi képzések vagy gyakornoki programok jelentik, amelyek 
egyértelműen a résztvevők javát szolgálják.  

• kizárólag személyes érdemeik és hozzájárulásuk alapján szabad foglalkoztatniuk, előléptetniük és 
kompenzálniuk a munkavállalókat, és nem szabad engedniük a személyek hátrányos 
megkülönböztetését;  

• tiszteletben kell tartaniuk minden személy személyes méltóságát, magánéletét és jogait, és nem 
szabad eltűrniük az elfogadhatatlan bánásmódot, megfélemlítést vagy zaklatást;  

• be kell tartaniuk az alkalmazási feltételekre vonatkozó valamennyi jogszabályt, beleértve a 
maximális munkaidőre és a túlórára, valamint a minimálbérre és juttatásokra vonatkozó 
előírásokat;  

• észszerű panasztételi eljárással kell rendelkezniük annak érdekében, hogy alkalmazottaik megtorlástól 
való félelem nélkül kifejezhessék jóhiszemű aggályaikat a jelen kódex -vagy adott esetben a vállalat 
saját kódexe - illetve a jogszabályok megsértésével kapcsolatban. 

 
Az egészség és a biztonság alapvető. A beszállítóknak: 

• minimum követelményként be kell tartaniuk az összes hatályos egészségügyi és munkavédelmi 
jogszabályt, előírást és egyéb hatályos jogszabályi követelményt  

• meg kell felelniük az ellátási láncon belül érvényes szabályozási követelményeknek (például a REACH 
és RoHS irányelvnek az adott országokban, a Kaliforniai 65. javaslat előírásainak és a hasonló 
jogszabályoknak az anyagok gyártásának és behozatalának regisztrálásával, az értesítésnek a 
fokozottan veszélyes anyagok termékben történő jelenlététével vagy az anyagok használatának 
korlátozásával kapcsolatban). 

• biztonságos és egészséges munkahelyet kell biztosítaniuk a megfelelő eljárásokkal, képzéssel és 
egyéni védőeszközökkel a veszélyek kiküszöbölése, valamint a munkavállalók baleseteinek és 
sérüléseinek megelőzése érdekében;  
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Védeniük kell a környezetet, amelyben élünk. A beszállítóknak: 

 
• be kell tartaniuk a környezetvédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt és nemzetközi szabványt, 

többek között a levegőkibocsátással, a szilárd anyagok és szennyvíz ártalmatlanításával, valamint a 
szilárd és veszélyes hulladékanyagok megfelelő használatával és ártalmatlanításával kapcsolatos 
jogszabályokat és nemzetközi szabványokat;  

• törekedniük kell a környezetre és az éghajlatra gyakorolt negatív hatások minimalizálására, valamint az 
olyan természeti erőforrások védelmére, amelyektől mindannyian függünk, az energiafogyasztás 
csökkentése, a földből és vízből származó természeti erőforrások megőrzése, a szennyezés 
minimalizálása és a környezetvédelem folyamatos javítása révén;  

 
Oe kell tartaniuk a jogszabályi előírásokat. A beszállítóknak ismerniük kell és be kell tartaniuk a vonatkozó 
jogrendszerek valamennyi törvényét és előírását; 

 
A korrupció és vesztegetés tilalma. A beszállítóknak: 

 
• tilos közvetlenül vagy közvetve részt venniük a korrupció vagy vesztegetés bármely formájában;  
• tilos bármilyen értékes dolgot ajánlani vagy ígérni kormányzati tisztviselőknek vagy a 

magánszférában tevékenykedő egyik partnerének annak érdekében, hogy az befolyásolja a 
hatósági intézkedést, vagy helytelen előnyhöz juttassa őt; 

 
Szabad és tisztességes verseny. A beszállítóknak: 

 
• valamennyi országos és nemzetközi verseny- és trösztellenes jogszabálynak megfelelően kell eljárniuk; 

• tilos részt venniük olyan megállapodásban, amely korlátozza a szabad kereskedelmet és a 
tisztességes versenyt, beleértve az árrögzítést, a piac vagy a vevők felosztását, a piacmegosztást 
vagy a versenytársakkal történő ajánlattételi összejátszást;  

 
Bizalmas információk. A beszállítóknak: 

 
• tiszteletben kell tartaniuk a Morgan és mások szellemi tulajdonjogát; 

• védeniük kell a Morgan és mások által rájuk bízott bizalmas információkat;  

 
Konfliktusövezetekből származó ásványok. A beszállítóknak: 

 
• minden észszerű erőfeszítést meg kell tenniük annak érdekében, hogy elkerüljék az olyan 

nyersanyagok használatát, amelyekkel közvetlenül vagy közvetve az emberi jogokat megsértő 
fegyveres csoportokat finanszíroznak;  

• be kell tartaniuk a konfliktusövezetekből származó ásványok felhasználásával kapcsolatos hatályos 
jogszabályok által előírt mindennemű közzétételi követelményt;  

 
Adóügyi megfelelőség. A beszállítóknak: 

 
• megfelelő intézkedéseket kell tenniük a (magánszemély vagy jogi személy) adózó büntetendő 

adóelkerülésének vagy az adózó általi adóelkerülést megkönnyítő szándékos és becstelen eljárás 
megakadályozása érdekében; 

 
A személyes adatok védelme. A beszállítóknak: 

 
• be kell tartaniuk az adatvédelemre és az információbiztonságra vonatkozó minden hatályos 

jogszabályt, biztosítva ezzel a magánélet valamint a személyes adatok védelmét, illetve az üzleti 
információk biztonságát.  

• gondoskodniuk kell arról, hogy ezen adatvédelemmel és információbiztonsággal kapcsolatos elvek az 
alvállalkozókkal fennálló kapcsolatokban is tükröződjenek. 
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Ellátási lánc. A beszállítóknak minden észszerű erőfeszítést meg kell tenniük annak érdekében, hogy ellátási 
láncuk valamennyi résztvevője betartsa a Morgan Beszállítói magatartási Kódexében foglaltakat.  

 
Amennyiben a beszállító vagy a beszállító ellátási láncának egyik tagja nem teljesíti a Morgan jelen beszállítói 
magatartási kódexének előírásait, az a beszállító és a Morgan közötti kapcsolat azonnali megszűnésével járhat. 
Bármely helytelen magatartás vagy a Kódexszel kapcsolatos általános kérdések esetén forduljon a Morgan 
etikai és megfelelőségi csoportjához a Supplier.Compliance@morganplc.com címen. Online bejelentés is 
lehetséges a Morgan Speak Up programjának használatával: https://morgan.integrityline.org/ 
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