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Beszállítói / alvállalkozói társadalmi felelősségvállalási szabályzat. 

 

 

 

Bevezető 

 

Az ENSZ Globális Szerződésének (Global Compact) való megfeleléssel a Bouygues Csoport - és annak 

tagjaként a Colas Cégcsoport -kinyilvánította elkötelezettségét a környezetvédelem, az emberi jogok tisztelete, a 

munkaügyi normáknak történő megfelelés és a korrupció elleni harc mellett. 

 

Ennek megfelelően az üzleti működésük szerves részét képező beszerzési, alvállalkozási- és szolgáltatási 

tevékenységeik tekintetében a Bouygues és leányvállalatai elkötelezettek a felelősségteljes, fenntartható fejlődést 

előtérbe helyező szemléletmód mellett. 

 

Jelen Szabályzat annak a törekvésnek a bizonyítéka, hogy a Bouygues Csoport tagjai a fenntartható fejlődés 

alapelveinek alkalmazására ösztönzik a velük kapcsolatban álló beszállítókat, vállalkozókat, alvállalkozókat és 

szolgáltatókat („Beszállítók”). 

 

A Beszállítókra vonatkozó Társadalmi Felelősségvállalás (CSR) Szabályzat elfogadásával a Beszállító vállalja, 

hogy minden tőle telhetőt megtesz az itt lefektetett alapelveknek való megfelelés, és ezen alapelvek 

megvalósítása érdekében, valamint biztosítja, hogy saját beszállítói és alvállalkozói is hasonlóképp járjanak el a 

szerződéses kötelezettségeikkel és a mindenkor hatályos nemzeti szabályozásokkal összhangban. Emellett a 

Beszállító vállalja, hogy fogadja a Bouygues Csoport érintett tagja által a Szabályzat alkalmazásának felügyelete 

céljából megbízott külső vagy belső auditorokat, és – amennyiben lehetséges – biztosítja, hogy saját beszállítói 

és alvállalkozói is így járjanak el. 

 

A Beszállító a jelen Szabályzatban lefektetett minden alapelv tekintetében köteles megfelelni az ENSZ által 

elfogadott emberi jogok egyetemes nyilatkozatának, illetve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 

alapegyezményeinek – amennyiben azok érvényesek az országban vagy országokban, amelyekben 

tevékenységeit végzi –, illetve minden egyéb nemzeti, nemzetközi, helyi egyezménynek, törvénynek és 

szabályzatnak, valamint a mindenkor hatályos szerződéses előírásoknak. 

 

A Szabályzatban meghatározott alapelvek Beszállító általi súlyos és szándékos megszegése a szerződéses 

kötelezettségek megszegésének minősül, és – súlyosságtól függően – a szerződésben meghatározott kényszerítő 

intézkedések alkalmazását vonhatja maga után, beleértve a szerződés Beszállító mulasztása miatti felmondását, 

jogfenntartással az esetleges kártérítésekre vonatkozóan. 

 

Amennyiben valamilyen sajátos körülményből kifolyólag a Beszállítónak nincs módja eleget tenni a 

Szabályzatban lefektetett valamely alapelvnek, erről a tényről köteles tájékoztatni a Bouygues Csoport érintett 

tagját a szükséges intézkedések egyeztetésének érdekében. 

 

1. Etika 

 

A Bouygues Csoport tagjai és Beszállítói a tisztességes magatartást tekintik a hosszú távú, kölcsönös bizalmon 

nyugvó kapcsolatok alapjának. A Beszállító üzleti tevékenységét a becsületesség és méltányosság alapelvei 

szerint, a versenyt biztosító és a kereskedelmi ügyleteket érintő korrupciót tiltó szabályokkal és előírásokkal 

összhangban folytatja. A szerződések tárgyalása és teljesítése során nem tanúsítható olyan magatartás vagy 

cselekedet, amely aktív vagy passzív korrupciónak, illetve befolyással való üzérkedésben vagy 

protekcionizmusban való részességnek minősülhet. 



  
 
 

 

A Bouygues Csoport tagjai minden Beszállítójukkal szemben – függetlenül azok méretétől és jellegétől – 

becsületes és tisztességes módon járnak el, az adott országban érvényes szabályokkal összhangban, amelyek 

megismerése érdekében a munkavállalók mindent megtesznek. A Csoport munkavállalói és vállalatai minden 

beszerzést a szabad és tisztességes verseny elve szerint bonyolítanak le. 

 

A Beszállító nem kínálhat fel a Csoport alkalmazottai számára semmilyen ajándékot, meghívást, szállást, 

szívességet, sem bármely más juttatást (legyen az pénzbeli vagy sem). A fentiek nem kínálhatók fel sem a 

munkavállaló, sem közeli hozzátartozói számára az adott alkalmazott megvesztegetése, manipulálása, illetve 

tisztességességének, szabad ítélőképességének vagy objektivitásának befolyásolása céljából a Beszállítóval 

fennálló kapcsolat tekintetében. 

 

A pusztán udvariasságból felkínált ajándékok megengedhetők, azonban csak abban az esetben, ha nem 

rendszeresek, nem képviselnek jelentős értéket, valamely eseményhez kötődnek (például év végi ajándékok), és 

összhangban állnak az adott országban és szakmában elfogadott ésszerű gyakorlattal. 

 

A Beszállító nem vállalhat magára semmilyen, a Csoport munkavállalójával kapcsolatban felmerülő utazási-, 

illetve szállásköltséget, különös tekintettel üzleti találkozók, munkaterület-bejárások, auditok vagy 

termékbemutatók alkalmával. Az étkezésekre, kulturális-, sport- vagy hasonló eseményekre történő meghívások 

nem lehetnek rendszeresek, és nem járhatnak jelentős kiadásokkal. 

 

2. Munkaügyi normáknak való megfelelés 
 

Kényszermunka, kötelező munka 

A Beszállító nem alkalmaz az ILO C29 és C105 j. egyezményeiben meghatározott kényszermunkát, illetve 

kötelező munkát. A C29 j. egyezményben található meghatározás szerint a kényszermunka és kötelező munka 

olyan munka vagy szolgáltatás, amelyet valamely személytől büntetéssel, illetve fenyegetéssel kényszerítenek ki, 

és amelyet az adott személy nem szabad akaratából vállalt. 

 

Illegális munkaerő alkalmazása 

A Beszállító nem alkalmaz a működési területe szerinti országok vonatkozó szabályaiban meghatározott illegális 

munkaerőt. 

 

Gyermekmunka 

A helyi törvényi előírásokkal – ezek hiányában pedig az ILO egyezményeivel – összhangban a Beszállító olyan 

szabályokat alkalmaz, amelyek célja a gyermekmunka visszaszorítása, valamint a gyermekek és fiatalok 

védelme. Ezzel összefüggésben a Beszállító nem foglalkoztat olyan személyeket, akik nem érték el a helyi 

törvényi előírásokban meghatározott minimális munkavállalói kort. 

 

Diszkrimináció 

A Beszállító – az ILO C111 j. egyezményében meghatározott feltételekkel, és a vonatkozó helyi szabályozások 

fenntartásával – vállalja, hogy nem különböztet meg, utasít el vagy részesít előnyben senkit faj, bőrszín, nem, 

vallás, politikai meggyőződés, nemzetiségi hovatartozás vagy társadalmi helyzet alapján, mivel ez akadályozná 

vagy sértené az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését a munkavállalással 

kapcsolatosan. 

 

Az ILO C111 j. egyezményével összhangban a megkülönböztetés, elutasítás vagy előnyben részesítés nem 

minősül diszkriminációnak, amennyiben alapja az adott munkakörhöz kapcsolódó követelményrendszer, illetve 

azon különleges intézkedések, amelyek célja a nemükből, korukból, fogyatékosságukból, családi 

kötöttségeikből, társadalmi- vagy kulturális helyzetükből kifolyólag különleges védelemre vagy segítségre 

szoruló személyek igényeihez való igazodás (pozitív diszkrimináció). 

 

A Beszállító eleget tesz a fogyatékkal élők alkalmazására vonatkozó helyi törvényi előírásoknak. 

 

Munkaidő 

A Beszállító eleget tesz a munkaidőre vonatkozó helyi törvényi előírásoknak. 



  
 
 

 

Bér 

A Beszállító eleget tesz a minimálbérre vonatkozó helyi törvényi előírásoknak és alkalmazottainak rendszeres 

bért fizet. A Beszállító vállalja, hogy a túlmunkáért a mindenkor hatályos helyi törvényi előírásoknak megfelelő 

összegű bért fizet. 

 

3. Munka- és egészségvédelem 
 

A Beszállító mindent megtesz a biztonságos és egészségre ártalmatlan munkakörnyezet fenntartásáért. 

Gondoskodik róla, hogy tevékenységei ne legyenek káros kihatással munkavállalói, alvállalkozói, a tevékenység 

által érintett egyéb személyek, a helyi lakosok és termékei felhasználóinak egészségére és biztonságára. A 

Beszállító felelősségteljes, előrelátó szemléletmódot tanúsít a munka- és egészségvédelmi ügyekkel 

kapcsolatban, feltárja és elemzi a tevékenységéből fakadó kockázatokat, és minden szükséges lépést megtesz a 

szóban forgó kockázatok minimalizálása, illetve – amennyiben lehetséges – kiküszöbölése érdekében. 

 

A Bouygues Csoport tagjai hathatós intézkedéseket tesznek a munkaterületeiken dolgozó összes személy 

biztonságának növelése érdekében. A személyi sérülések kiküszöbölésének fontossága miatt a Bouygues 

Csoport tagjai elvárják a Beszállítóiktól az azonos szintű munkavédelmi előírások fenntartását a Csoport 

munkaterületein végzett tevékenységek közben. Ehhez kapcsolódóan a Beszállító köteles minden feltárt 

rendellenességet a Bouygues Csoport adott munkaterületéért felelős vezető tudomására hozni. 

 

4. Környezetvédelem 
 

A Beszállító mind termékei, mind irányítási rendszere tekintetében mindent megtesz a környezetvédelmi 

normáknak való megfelelés érdekében, különös tekintettel a természetvédelemhez, a biológiai sokszínűség és az 

ökoszisztémák megőrzéséhez, a természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint a hulladékok és veszélyes 

anyagok kezeléséhez kapcsolódóan. A fokozottabb környezettudatosság előtérbe helyezésére irányuló 

kezdeményezések útján törekszik a tevékenységei által a környezetre gyakorolt hatásokat csökkenteni vagy 

minimalizálni. Ezeken túl törekszik a helyi lakosokat zavaró tényezők kiküszöbölésére, az energiafelhasználás, a 

vizekbe, a levegőbe és a talajba jutó anyagok mennyiségének mérséklésére, a termelés különféle fázisai, a 

szállítás, a kivitelezés, a termékek és szolgáltatások érékesítése, illetve a hulladékok ártalmatlanítása során 

keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére. 

 

A Beszállító környezetvédelmi és munkavédelmi kritériumokat kapcsol a termékek és szolgáltatások 

megvásárlásához, valamint saját termékei és szolgáltatásai tervezéséhez, gyártásához, illetve felhasználásához. 

Ennek célja a termékek és szolgáltatások fent említett területekre gyakorolt hatásának csökkentése élettartamuk 

során, ezzel párhuzamosan pedig minőségük fenntartása és/vagy javítása. Minimum követelményként a 

Beszállító köteles eleget tenni a vonatkozó helyi jogszabályoknak és normáknak, illetve a termékek 

célállomásául szolgáló ország vagy országok hatályos jogszabályainak. 
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