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Bevezető
Mi itt a Nestlénél - amellett, hogy kiváló minőségű
termékeket kínálunk - mindent elkövetünk annak
érdekében,
hogy
bebizonyítsuk:
üzleti
tevékenységünket mindenben a vonatkozó törvények
betartásával, tisztességesen, becsületesen végezzük.
Fogyasztóink ugyanezt várják el a velünk üzleti
kapcsolatban állóktól, legfőképpen beszállítóinktól is. A
Nestlé Vállalati Üzleti Alapelvek című dokumentum
azokat az értékeket és irányelveket tartalmazza,
melyekhez a Nestlé az egész világon tartja magát. A
jelen Szállítói Szabályzat (a „Szabályzat”) célja ismertetni
a Vállalati Üzleti Alapelveket, továbbá az alábbi I.-VII.
pontokban ismertetett minimális, kötelező normák
meghatározása által segíteni azok betartását,

I.

II.

melyet
üzleti
kapcsolatunk
során
minden
beszállítónktól, megbízottunktól és alvállalkozónktól
A Szállító feladata,
(a „Szállító”) elvárunk.
hogy ezeket az elvárásokat saját dolgozóival,
megbízottaival és alvállalkozóival megismertesse.
A Szabályzat elfogadásával a Szállító vállalja, hogy a
Nestlével jelenleg fennálló vagy a jövőben létrejövő
minden szerződésére, jogviszonyára és üzleti
kapcsolataira az itt meghatározott rendelkezések
érvényesek.

Üzleti tisztesség
A jogszabályok és előírások betartása

Tisztességtelen előny

A Szállító köteles betartani minden rá vonatkozó
jogszabályt és előírást.

A Szállító tevékenysége során soha
- sem
közvetlenül, sem közvetítők útján - nem kínálhat fel
vagy ígérhet személyes vagy tisztességtelen
előnyöket azért, hogy valamely személytől, magánvagy állami tulajdonú vállalattól megbízást vagy
egyéb előnyöket szerezzen. Ezenkívül a Szállító nem
is fogadhat el ilyen felajánlásokat azért cserébe, hogy
tisztességtelen előnyben részesítsen valamely
harmadik felet.

Fenntarthatóság
A Nestlé támogatja és ösztönzi a fenntartható
tevékenységeket és művelési formákat, mezőgazdasági
és termelési rendszereket. Ez szerves része a cég szállítói
stratégiájának, a szállítók fejlesztésére irányuló
törekvéseinek. A Nestlé elvárja a Szállítótól, hogy az
folyamatosan
törekedjen
tevékenysége
hatékonyságának és fenntarthatóságának növelésére,
ide értve a vízgazdálkodással, a vizek védelmével
kapcsolatos programok bevezetését és megvalósítását
is.

A Nestlé szállítói szabályzata

1

III.

Munkaügyi normák
Fogva tartottak dolgoztatása, kényszermunka
A Szállító semmilyen körülmények között nem
alkalmazhat kényszermunkát, és nem is húzhat
hasznot ilyen munkából. Ugyanígy tilos a
kényszerszerződés alapján végeztetett munka minden
formája, továbbá a fizikai fenyítés, a személyes
szabadság korlátozása, az erőszakkal fenyegetés, vagy
az egyéb bántalmazás, megfélemlítés mint a
fegyelmezés vagy irányítás eszköze. A Szállító nem
vehet igénybe olyan gyárakat, gyártó létesítményeket,
amelyekben fizetés nélküli vagy kényszerszerződéses
munkások végeznek munkát kényszer alatt, továbbá
nem bízhat meg egyes munkák elvégzésével olyan
alvállalkozókat, melyek ilyen gyakorlatot vagy
létesítményeket alkalmaznak. Amennyiben a Szállító
büntetés_végrehajtási intézetben fogva tartottak
munkáját veszi igénybe hivatalos rehabilitációs
program keretében, ez nem minősül a jelen Szabályzat
megszegésének.
Gyermekmunka
A Szállítónak szigorúan tilos gyermekmunkát
alkalmaznia. A gyermekmunka a gyermekekre nézve
mentális, fizikai, szociális, erkölcsi értelemben veszélyes
vagy káros, továbbá a tanulási igényeiket akadályozó
munkavégzést jelent.

IV.

Munkaidő
A Szállítónak gondoskodnia kell arról, hogy dolgozói
munkavégzése a ledolgozott órák és napok száma
tekintetében
megfeleljen
a
vonatkozó
jogszabályoknak és az adott ágazatban érvényes
előírásoknak. A jogszabályok és az ágazatban
érvényes előírások közötti ellentmondás esetén a
Szállító azt köteles alkalmazni, amelyik az adott ország
törvényei alapján irányadónak minősül.
Díjazás
A Szállítónak a vonatkozó törvényi előírásokban, a
hatályos kollektív szerződésben, valamint a túlórák
díjazására és a jutalmakra, prémiumokra vonatkozó
rendelkezésekben meghatározott bérezésben és
juttatásokban kell részesítenie a dolgozóit.
Hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció kizárása
A Szállító olyan szabályzatot köteles bevezetni, mely
összhangban van a munkaerő-felvétel és a
munkahelyi gyakorlat során megnyilvánuló, faji és
nemzeti hovatartozás, bőrszín, vallás, nem, kor, fizikai
képességek alapján és egyéb, törvényileg tiltott
okokból történő megkülönböztetést tiltó törvényi
előírásokkal.

Biztonság és egészség
Munkahelyi környezet

Termékminőség és -biztonság

A Szállító köteles biztonságos, egészségügyi
szempontból megfelelő munka- és - ha ilyet is nyújt lakhatási körülményeket biztosítani dolgozóinak.
Minimális elvárás az ivóvíz, a higiénia, a tűz esetén
használható vészkijárat és a legszükségesebb
biztonsági berendezések, a vészhelyzeti orvosi ellátás,
valamint a megfelelő világítással és felszereltséggel
rendelkező munkahelyek megléte. Ezenfelül a
létesítményeket az érvényes előírásokban és
rendeletekben
meghatározott
elvárásoknak
megfelelően kell felépíteni és karbantartani.

A Szállító által szállított minden terméknek és
szolgáltatásnak meg kell felelnie a vonatkozó
törvényekben meghatározott minőségi és biztonsági
előírásoknak. A Nestlével folytatott üzleti kapcsolata
vagy a Nestlé megbízásából végzett tevékenységei
során a Szállító köteles betartani a Nestlé minőségi
előírásait.
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V.

Környezet
A Szállítónak környezetkímélő módon kell végeznie
tevékenységét, és be kell tartania az abban az
országban érvényes jogszabályokat, előírásokat,
amelyben a termékek gyártása vagy a szolgáltatások
nyújtása történik.

VI.

Termelők, gazdálkodók
A Szállítónak gondoskodnia kell arról, hogy a
gazdálkodók teljes mértékben tisztában legyenek a
Szabályzattal, az abban foglalt rendelkezésekkel,
valamint
azok
jelentésével
és
gazdálkodási
módszerekre gyakorolt hatásukkal. Ehhez a Szállító
megfelelő kommunikációs eszközöket használ, például
plakátokat helyez ki az átvevőközpontokban,
fogadóállomásokon, ezenkívül szükség szerint oktatást
nyújt, tanfolyamokat szervez.

VII.

A Szabályzat a Nestlé Mezőgazdasági Szolgáltató
Csoportok képzési programjainak részét képezi. Ha a
Nestlé közvetlenül a gazdálkodókkal létesít üzleti
kapcsolatot, alternatív kommunikációs eszközökkel
biztosítja, hogy a gazdálkodók megértsék a
Szabályzatban foglaltakat.

Ellenőrzés, és a szállítási szerződés felmondása
A Nestlé fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze,
betartja-e a Szállító a Szabályzatot. Ha a Szabályzatnak
ellentmondó tevékenységekre vagy körülményekre
derít fényt, jogosult a Szabályzatot megsértő szállítóval
szerződést bontani.
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