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A Knorr-Bremse vállalatcsoport és az irányítása alatt álló valamennyi leányvállalat (a
továbbiakban együttesen: „Knorr-Bremse“) elkötelezett az ENSZ Globális Megállapodásában foglalt elvek iránt és az ügyfelekkel, szállítókkal, munkavállalókkal, versenytársakkal és
egyéb érintettekkel folytatott üzleti viselkedés során való figyelembevétele vonatkozásában. Jelen Kódex a Knorr-Bremse vállalattal való együttműködés minden tevékenységére
vonatkozó kötelező előírásokat tartalmazza. A Knorr-Bremse fenntartja a jogot, hogy a
jelen Etikai Kódexet módosítsa, üzleti partnereitől pedig elvárja, hogy a megfelelő módosításokat figyelembe vegyék.

CÍMZETTEK
A jelen Kódex által megszólított „Szállítók” olyan természetes és jogi személyek – valamint társvállalataik –, akik/amelyek szállítanak, illetve szolgáltatásokat nyújtanak a Knorr-Bremse részére. Így
például szállítók, tanácsadók, brókerek, kereskedelmi ügynökök, forgalmazók, vállalkozók, árukkal és
szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb szállítók és közvetítők.

A KÓDEXNEK VALÓ MEGFELELÉS
Minden Szállító köteles megfelelni a jelen Kódex normáinak. A Kódex alapvető részét képezi a
Knorr-Bremse valamint a Szállító közötti mindennemű üzleti kapcsolatnak. A Kódex megsértése
maga után vonhatja az üzleti kapcsolat megszüntetését vagy egyéb követelések érvényesítését. A
Szállító köteles törekedni annak biztosítására, hogy a szerződéses partnerei szintén megfeleljenek a
jelen Kódex rendelkezéseinek.

1. Jogszabályoknak, szabályoknak és rendelkezéseknek való megfelelés
A Szállítók kötelesek megfelelni azon országok minden alkalmazandó jogszabályának és rendelkezésének,
amelyekben tevékenységet folytatnak. A Szállítók kötelesek vállalkozásukon belül olyan megfelelő ellenőrzési
rendszert fenntartani, amely megakadályozza a jogsértéseket, és lehetővé teszi a kivizsgálásukat.

2. Az emberi jogok tiszteletben tartása és védelme
A Szállítók kötelesek megvédeni az emberi jogokat, és minden munkavállalót méltányosságon, méltóságon
és tiszteleten alapuló bánásmódban részesíteni. A munkavállalók személyiségi jogait, méltóságát és magánélethez fűződő jogait szintén tiszteletben kell tartani. Minden Szállítónak megfelelő intézkedéseket kell
tennie annak érdekében, hogy elkerülje olyan nyersanyagok alkalmazását termékeiben, amelyekkel közvetlenül vagy közvetve az emberi jogokat megsértő fegyveres csoportok finanszírozásához járulnak hozzá.

3. A munkaügyi jogoknak való megfelelés
A Szállítóknak tiszteletben kell tartaniuk az egyesülési jogot, a kollektív bértárgyalásokra való jogot, valamint
az esélyegyenlőségi elveket. Tilos bárminemű diszkrimináció a munkaerő-toborzási és foglalkoztatási irányelveikben és gyakorlataikban, vagyis nem érhet senkit hátrányos megkülönböztetés neme, életkora, etnikai
hovatartozása, nemzetisége, bőrszíne, fogyatékossága, szexuális irányultsága, vallása, politikai meggyőződése
vagy hasonló jellemzők alapján. Munkavállalókkal szembeni fizikai, illetve pszichológiai erőszak, valamint a
szexuális zaklatás semmilyen formában nem tolerálható.
A Szállítóknak biztosítaniuk kell, hogy ne vegyenek igénybe, illetve ne szerezzenek hasznot semmilyen
gyermek-, illetve kényszermunka alkalmazása révén. Be kell tartani minden olyan nemzeti jogszabályt és
nemzetközi egyezményt, amely a munkavállalók megengedett legalacsonyabb életkorát határozza meg. A
Szállítók által alkalmazott munkavállalói javadalmazási rendszer és munkaidő legyen méltányos és kiegyensúlyozott, valamint kövesse a vonatkozó jogszabályokat.
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A Szállítók kötelesek munkavállalóik számára biztonságos és egészséges munkahelyi körülményeket biztosítani. Olyan munkakörnyezet kell teremteni, amely elősegíti a balesetek megelőzését, és minimálisra csökkenti
a munkavállalók egészségügyi kockázatait. A Szállítóknak be kell tartaniuk az érintett ország egészségügyi és
munkabiztonsági rendszabályait, és a munkavállalóktól is meg kell követelni azok betartását. Amennyiben a
nemzeti jogszabályok azt megengedik, a Szállítóknak lehetővé kell tenniük a munkavállalók részére, hogy
egyesületeket és érdekcsoportokat hozzanak létre közös érdekeik képviselete érdekében.

4. A tisztességes verseny és a trösztellenes törvények érvényesítése
A Szállítóktól elvárjuk, hogy ragaszkodjanak a tisztességes verseny elvéhez, és tartsák be az alkalmazandó
trösztellenes jogszabályokat. A Szállítók nem köthetnek semmilyen törvényellenes megállapodást a
Knorr-Bremse vállalattal, illetve versenytársakkal, és nem torzíthatják, illetve befolyásolhatják jogtalanul a
versenyt. A tisztességtelen ár, illetve a versenytárgyalási összejátszás, a piacfelosztási megállapodások, illetve
az erőfölénnyel való visszaélés nem megengedett.

5. Korrupció elleni harc
A korrupció és megvesztegetés vonatkozásában a Knorr-Bremse a zéró tolerancia elvét követi. A korrupciót
világszerte gyakorlatilag minden nemzeti törvény és nemzetközi egyezmény tiltja. Az alábbi pontok az
irányadóak függetlenül attól, hogy a vonatkozó törvények azt szabályozzák-e.
A Knorr-Bremse elvárja a Szállítóitól, hogy a Knorr-Bremse munkavállalói számára üzleti előny szerzés szándékával ne ígérjenek vagy nyújtsanak bárminemű előnyt vagy juttatást. Különösen a tanácsadók és közvetítők
esetén, a nyújtott szolgáltatásnak és az ennek ellenében kapott pénzügyi ellenszolgáltatásnak mindig
egyensúlyban kell lennie.
Másrészről a Szállítók semmilyen körülmények között nem követelhetnek vagy ajánlhatnak fel vesztegetési
pénzt, kenőpénzt, illetve egyéb törvénytelen kifizetést, kapcsolt feleknél történő foglalkoztatást, ösztönzést,
ajándékot, szórakoztatást, szívességet, illetve egyéb értékkel bíró kedvezményt a célból, hogy a Knorr-Bremse
vállalattal való üzleti lehetőségeket megszerezzék, megvalósítsák. A Knorr-Bremse a Szállítóitól elvárja, hogy
ne tűrjenek el semmilyen törvénytelen hozzájárulást a tisztségviselőkkel és hatóságokkal való ügyintézések
során. Pályázatok esetén a tisztességes versenyre vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket be kell tartani.

6. Pénzmosás
A Szállítók kötelesek betartani a pénzmosás megelőzésére irányuló valamennyi jogszabályi előírást és semmilyen pénzmosási tevékenységben nem vehetnek részt.

7. Összeférhetetlenség
A Szállítóknak átláthatóan és becsületesen kell eljárniuk üzleti tevékenységeikkel kapcsolatban. Fel kell tárni a
Knorr-Bremse számára minden olyan közvetlen és közvetett kapcsolatot a Szállítók és a Knorr-Bremse munkavállalói között, ami kihatással van az üzleti kapcsolatokra, illetve minden ehhez hasonló esetet be kell
jelenteni a Knorr-Bremse számára. Az összeférhetetlenséget a tárgyalások megkezdése előtt kell közölni,
illetve azonnal, amikor az kiderül.

8. Adományok és szponzorálás
Adományozásra és szponzorációra kizárólag önkéntes alapon és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kerülhet sor, nem szolgálhatják törvénytelen üzleti előnyök megszerzését.
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9. Adatvédelem
A Szállítóknak tiszteletben kell tartaniuk és alkalmazniuk kell az érvényes adatvédelmi szabályokat. A
Knorr-Bremse vállalattal kapcsolatos bizalmas üzleti adatokat biztonságosan kell őrizni, és előzetes hozzájárulás nélkül azok nem használhatók fel, illetve nem közölhetők harmadik személlyel.

10. Import- és exportszabályok
A Szállítók kötelesek betartani minden alkalmazandó import- és exportellenőrzési rendelkezést, szankciót,
embargót, jogszabályt, államfői rendeletet, kormányrendeletet és utasítást áruk szállításával, kivitelével,
behozatalával, átmenő forgalmával, átruházásával, illetve feladásával, valamint technológiatranszferrel
kapcsolatban.

11. Környezetvédelem és termékbiztonság
A Szállítók kötelesek betartani az összes alkalmazandó környezetvédelmi törvényt és nemzetközi sztenderdet, kötelesek továbbá a káros környezeti hatásokat minimális szinten tartani. A Szállítók megfelelő irányítási
rendszereket hozzanak létre a környezeti kockázatok elkerülése, valamint a fennálló környezetvédelmi
sztenderdek javítása érdekében.
Kizárólag biztonságos, a technika állása szerinti korszerű termékek gyárthatók és szállíthatók a Knorr-Bremse
részére. Kiemelten tilos, hogy e termékek olyan programrutinokat, illetve technikai eszközöket tartalmazzanak, amelyek a törvényi, illetve rendszabályi előírások megkerülését célozzák.
A Szállítóknak ösztönözniük kell a környezetbarát technológiák fejlesztését és elterjedését.

12. Bizalmas adatok és szellemi tulajdon
A Szállítóknak biztosítaniuk kell, hogy a Knorr-Bremse vállalattal folytatott üzleti tevékenységek során szerzett
bizalmas információk és titkok kezelése szigorú titoktartás mellett történjen, továbbá, hogy ne kerüljenek
nem engedett módon felhasználásra, illetve harmadik személy felé közlésre.
A Szállítók kötelesek kellő módon megvédeni a Knorr-Bremse valamennyi szellemi tulajdonjogát, és azokat
nem használhatják fel jogellenes célokra. A Knorr-Bremse szellemi tulajdona kizárólag a Knorr-Bremse
vállalattal való együttműködés keretében kifejtett üzleti tevékenységek során használható fel.

Knorr-Bremse AG

WWW.KNORR-BREMSE.COM

A-SN-0001-HU 09.2017

Moosacher Str. 80
80809 Munich
Germany
Tel: +49 89 3547-0
Fax: +49 89 3547-2767

