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Group Procurement Management

Megfelelőségi és a fenntarthatósági kérdőív
Állapot: 2015. 06. 09.

1.0 Szervezeti követelmények és a menedzsment felelőssége

1.1
Rendelkezik a vállalata Magatartási Kódexszel?

Amennyiben igen, kérjük, bocsássa a rendelkezésünkre egy példányát.
I/N Letöltés

1.2

Van egy vagy több olyan személy, akit megfelelésért felelős tisztviselőnek jelöltek ki (a menedzsment képviselői, 

akiket azzal bíztak meg, hogy biztosítsák a megfelelőséget a törvények és szabályzatok tekintetében)?

Ha van ilyen, kérjük, adja meg a megfelelőséggel foglalkozó kapcsolattartó személy nevét, aki az ANDRITZ Szállítók 

Magatartási Kódexének végrehajtásáért felelős a szervezeten belül.

I/N Tetszés szerinti szöveg

1.3
Biztosítanak képzést az alkalmazottaknak (beleértve az ideiglenes, szerződéses alkalmazottakat) a megfelelőség 

témájában?
I/N

1.4 Hány alkalmazottjuk vett részt megfelelőségi képzésen? > 95% >75% >50% <50%

1.5
Van érvényben ellenőrzési eljárás a megfelelőségi intézkedések hatékonyságának nyomon követésére?

Ha igen, röviden mutassa be ezeket az eljárásokat.
I/N Tetszés szerinti szöveg

1.6
Vezettek be eljárásokat annak érdekében, hogy rövid idő alatt végre tudják hajtani a belső vagy külső ellenőrzések 

során feltárt hiányosságok javítását?
I/N

2.0 Emberi jogok és tisztességes munkakörülmények

2.1 Van minden munkavállalónak személyi aktája? I/N

2.2 Biztosítottak minden alkalmazottjuk számára hivatalos munkaszerződést egy általa ismert nyelven? I/N

2.3
Rendelkeznek írásos vállalati felelősségvállalási irányelvvel, vagy kötelezettségvállalási nyilatkozattal, amely 

meghatározza a munkaügyi, egészségügyi és biztonsági előírásokkal kapcsolatos szemléletüket?
I/N

2.4
Van olyan irányelvük, amely tiltja a kényszermunkát és a gyermekmunkát?

Amennyiben igen, kérjük, bocsássa a rendelkezésünkre egy példányát.
I/N Letöltés

2.5
Létezik vagy fejlesztés alatt áll-e menedzsmentrendszer a munkaügyi, egészségügyi és biztonsági kockázatok 

értékelésére?
I/N

2.6
Van-e korszerű SA8000, ETI vagy más elismert minősítésük a munkahelyi vezetéssel kapcsolatban?

Amennyiben igen, kérjük, bocsássa a rendelkezésünkre egy példányát.
I/N Letöltés

2.7
A munkaügyi, az egészségügyi és biztonsági irányelveket, gyakorlatokat és elvárásokat minden alkalmazottal és 

beszállítóval a helyi nyelven vagy a számára megfelelő nyelven közlik?
I/N

2.8

Rendelkeznek naprakész OHSAS 18001, ANSI Z10, CSA Z1000, BSI 8800 vagy OSHA VPP tanúsítvánnyal az 

egészségre és munkahelyi biztonságra vonatkozóan?

Amennyiben igen, kérjük, bocsássa a rendelkezésünkre egy példányát.

I/N Letöltés

2.9
Vezetettek be eljárásokat az eszközök karbantartásának és a szükséges biztonsági eszközökkel való felszereltségük 

biztosítására?
I/N

2.10 Rendelkeznek írásos vészhelyzeti intézkedési tervvel és tűzriadó (kiürítési) tervvel? I/N

2.11
Részesült minden alkalmazottjuk képzésben a vonatkozó egészségügyi és biztonsági kérdésekben, mint például az 

egyéni védőeszközök, a gépvédelem, a veszélyes anyagok kezelése, veszélyhelyzetek kezelése stb.?
I/N

2.12 A létesítményben nem fordult elő halálos kimenetelű sérülés az elmúlt… egy évben 2 évben 3 évben > 3 évben

2.13
Van-e bármelyik munkavállalójuknak adóssága vagy egyéb kötelezettsége az Önök vállalata  vagy a 

munkaerőkölcsönző vállalat felé?
I/N

2.14
Biztosítva van, hogy a munkavállalók bármikor szabadon, szankció alkalmazása nélkül megszakítsák a 

munkaviszonyukat elfogadható felmondási idő mellett?
I/N

2.15
Biztosítva van, hogy a munkavállalók szabadon elhagyják a létesítményt és a személyzeti szállást a munkaidőn kívül 

és a műszak végén? 
I/N

2.16 Foglalkoztatnak-e gyermekmunkásokat (15 év alatti munkavállalókat)? I/N

2.17
A fiatal (a megállapított törvényes életkor feletti, de 18 év alatti) munkavállalókat, amelyekre védőkorlátozások 

vonatkoznak, a jogszabályoknak megfelelően alkalmazzák?
I/N

2.18 Hatékony ellenőrző eljárásokat alkalmaznak a munkavállalók életkorának ellenőrzésére? I/N

2.19

Van érvényben írásos személyzeti irányelv a dolgozók felvételéről, a fizetésről, a juttatásokról, a munkaviszony 

megszüntetéséről, és/vagy a nyugdíjba vonulás gyakorlatáról az életkor, fogyatékosság, nem, nemzetiség, faj, 

bőrszín, vallás, társadalmi vagy etnikai származás, szexuális irányultság, egészségi állapot, politikai nézet stb. alapú 

megkülönböztetés megakadályozására?

I/N

2.20
Az alkalmazottak szabadon beléphetnek a szakszervezetbe, illetve alakíthatnak szakszervezeteket, és kollektív 

tárgyalási joguk biztosítva van, ha a törvény ezt lehetővé teszi?
I/N

2.21
Van hivatalos, írásos szabályzatuk, amely egyértelműen kimondja a munkahelyi zaklatás és bántalmazás 

megakadályozásának kötelezettségét?
I/N

2.22

Érvényben vannak eljárások annak biztosítására, hogy a munkahely mentes legyen a fizikai bántalmazástól, testi 

fenyítéstől, károkozó vagy megfélemlítő szándékú fizikai érintkezéstől és olyan fegyelmi intézkedésektől, amelyek 

fizikai kényelmetlenséget okoznak?

I/N

2.23
Érvényben vannak olyan eljárások, amelyek biztosítják, hogy minden munkavállaló legalább a minimálbérnek 

megfelelő munkabért kapjon, és normál munkaidőben dolgozzon?
I/N

2.24
Érvényben vannak olyan eljárások, amelyek biztosítják, hogy minden alkalmazott megkapja a neki jogszerűen járó 

szabadságot?
I/N

2.25
Érvényben vannak eljárások annak biztosítására, hogy az Önök vállalatánál minden túlórát önkéntesen végezzenek 

a dolgozók?
I/N
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3.0 Környezeti felelősség és fenntarthatóság

3.1
Használnak-e menedzsmentrendszert a termeléshez kapcsolódó környezeti kockázatok felmérésére és a 

környezetvédelmi intézkedések végrehajtására?
I/N

3.2 Az Önök menedzsmentrendszere megfelel-e a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak? I/N

3.3 Rendelkeznek naprakész ISO 14001, RC 14001 vagy EMAS tanúsítvánnyal? I/N Letöltés

3.4
Rendelkeznek szabályozási nyilatkozattal és/vagy menedzsmentrendszerrel, amely kitér a konfliktusövezetekből 

származó ásványkincsekre?
I/N

3.5
A környezetvédelmi irányelveket, gyakorlatokat és elvárásokat minden alkalmazottal és beszállítóval a helyi nyelven 

vagy a számára megfelelő nyelven közlik?
I/N

3.6 Ellenőrzik és figyelemmel kísérik az energiafogyasztást? I/N

3.7 Van programjuk és/vagy eljárásaik az energiafelhasználás csökkentésére? I/N

3.8 Használnak olyan rendszert, amellyel csökkentik az üvegházhatású gázok környezeti hatását? I/N/nem alkalmazható

3.9 Határoztak meg célokat, célkitűzéseket az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére? I/N/nem alkalmazható

3.10 Használnak olyan rendszert, amely a légszennyezéssel kapcsolatban intézkedik? I/N/nem alkalmazható

3.11 Rendelkeznek szennyezés-megelőző eszközökkel a kéményeken, szellőzőkön és elszívó berendezéseken? I/N/nem alkalmazható

3.12 Rendelkeznek olyan rendszerrel, amely irányítja és ellenőrzi a vízfelhasználást- és fogyasztást? I/N/nem alkalmazható

3.13
Van használatban olyan program és/vagy eljárás, amelynek segítségével csökkentik a vízhasználatot vagy elősegítik 

a víz újrahasznosítását/újrafeldolgozását?
I/N/nem alkalmazható

3.14 Az Önök létesítménye kezeli a szennyvizet a telephelyen kívül történő kiürítés előtt? I/N/nem alkalmazható

3.15
Létezik olyan program és/vagy eljárás, amelynek segítségével csökkentik vagy megszüntetik a műveletek során 

keletkező szennyezést és hulladékot?
I/N/nem alkalmazható

3.16
Létezik olyan program és/vagy eljárás, amelynek segítségével kezelik és rendelkeznek a veszélyes hulladékról, 

szennyvízről, szilárd hulladékról és a levegőbe történő kibocsátásról?
I/N/nem alkalmazható

3.17

Határoztak meg környezeti célokat és célkitűzéseket a fent említettekkel kapcsolatban a környezetvédelmi 

teljesítmény javítása érdekében?

Ha igen, kérjük, támassza alá példákkal.

I/N Tetszés szerinti szöveg

3.18
Mérlegelik, hogy a helyszínen tárolt, felhasznált vagy kezelt anyagok használatát tiltja-e bármilyen hazai vagy 

nemzetközi törvény illetve protokoll? 
I/N

3.19 Létezik aktuális biztonsági adatlap a helyszínen használt veszélyes anyagokkal kapcsolatban? I/N

3.20
Határoztak meg célokat és programokat, hogy csökkentsék a fenntarthatóságra gyakorolt átfogó hatást a szállítási 

logisztika irányításával (pl. kíméletes szállítási módok előtérbe helyezése)?
I/N

4.0 Vállalati feddhetetlenség

4.1
Alkalmaznak eljárásokat és/vagy programokat a korrupció, a zsarolás vagy sikkasztás meggátolása érdekében?

Ha igen, kérjük, röviden mutassa be a programot és/vagy eljárásokat.
I/N Tetszés szerinti szöveg

4.2
Vannak használatban eljárások és/vagy programok annak biztosítására, hogy nem ajánlanak fel vagy fogadnak el 

megvesztegetési ajánlatokat vagy egyéb előnyöket (összeférhetetlenség elkerülése)?
I/N

4.3
Vannak használatban eljárások és/vagy programok annak biztosítására, hogy tisztességes üzletvitelt, reklámot és 

versenyt tartsanak fenn (a megfelelő trösztellenes és versenyjogi szabályozásoknak megfelelően)?
I/N

4.4

Vannak használatban eljárások és/vagy programok, amelyek biztosítják az információknak a vonatkozó törvényekkel 

és szabályozásokkal összhangban történő közzétételét (pl. a bennfentes kereskedelem szabályainak, vagy a 

szellemi tulajdon védelmének eleget téve)?

I/N

5.0 Exportszabályozás

5.1
Rendelkeznek exportszabályozási rendszerrel, amely a kereskedelmi korlátozásokkal is foglalkozik (pl. kettős 

felhasználású termékek, termék-ellenőrzési jegyzéken szereplő áruk stb.)?
I/N

5.2 Van a cégüknél olyan személy, aki az exportszabályozási ügyekért felelős? I/N Tetszés szerinti szöveg

5.3
Önök, vagy leányvállalataik, igazgatóik, illetve tisztviselőik ellen az USA, EU, vagy más ország szankciói vannak-e 

érvényben?
I/N

6.0 Szellemi tulajdonjog, üzleti titkok és adatvédelem

6.1
Használnak rendszeresen titoktartási szerződéseket, hogy megvédjék egy harmadik fél (pl. az ügyfelük) szellemi 

tulajdonjogát? I/N

6.2 Az összes illetékes alkalmazottjuk ki van oktatva a harmadik fél szellemi tulajdonjogainak védelmével kapcsolatban? I/N

7.0 Szállítók elkötelezettsége és szerződéses kötelezettség

7.1
Elvárják szállítóiktól, hogy betartsák a munkára/munkaviszonyra és az üzleti etikára vonatkozó törvényeket és 

szabályokat? I/N

7.2

Van olyan eljárásuk, amely biztosítja, hogy szállítóik, köztük a munkaerő-közvetítők, az összes vonatkozó 

környezetvédelmi, munkaügyi és üzleti etikai jogszabálynak és előírásnak megfelelően működjenek? Ha igen, kérjük, 

röviden mutassa be az eljárásokat.

I/N Tetszés szerinti szöveg

7.3 Adnak tájékoztatást munkaügyi és/vagy üzleti etikai teljesítményükről, gyakorlatukról és elvárásaikról a szállítóiknak? I/N

8.0 Jelentéskészítés, nyomon követés és szankciók

8.1
Az elmúlt három évben idézték már be Önöket komolyabb szabálysértésért, melynek eredménye kormányzati 

hatóság vagy bíróság által meghatározott pénzbüntetés és/vagy formális korrekciós intézkedés volt?

az emberi jogokra és tisztességes munkakörülményekre vonatkozóan I/N

a környezeti felelősségre és fenntarthatóságra vonatkozóan I/N

a vállalati feddhetetlenségre vonatkozóan (pl. csalás, vesztegetés, trösztellenesség) I/N

az exportszabályozási előírásokkal kapcsolatban I/N

a szellemi tulajdonjogokra, üzleti titkokra vonatkozóan I/N

8.2

Van érvényben hatékony panaszkezelési eljárás, melynek keretében az alkalmazottak névtelenül, a megtorlástól 

való félelem nélkül hozhatják a megfeleléssel kapcsolatos jogsértéseket és/vagy aggályokat a vezetőség 

tudomására?

I/N
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