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Bevezetés 
A CRH elkötelezett az Üzleti Magatartási 

Kódexünkben lefektetett, legmagasabb szintű jogi, 

etikai és erkölcsi normák betartása iránt. 

Az üzleti etikát és a vállalati társadalmi felelősségvállalást (CSR-t) 

minden üzleti tevékenységünk során előtérbe helyezzük. Ezt tesszük 

beszállítóinkkal folytatott közvetlen és közvetett üzleti kapcsolataink 

során is, mivel tudjuk, hogy ők kulcsfontosságú résztvevői üzleti 

tevékenységünk sikerre vitelének. A beszerzésre vonatkozó 

követelményeink - nem meglepő módon - nagyon magasak; elvárjuk 

beszállítóinktól, hogy hozzánk hasonlóan a kiválóságra törekedjenek, 

valamint innovatívak, hatékonyak és minőség-orientáltak legyenek. 

Mindenekelőtt csak olyan beszállítókat választunk, akik osztoznak a 

helyes etikai viselkedés iránti rendíthetetlen elkötelezettségünkben, és 

akik megfelelnek az egészségvédelem és biztonság, az emberi jogok, 

valamint a környezetvédelem terén támasztott követelményeinknek. 

Ezeket a CSR követelményeket a Beszállítói Magatartási Kódex (BMK) 

tartalmazza, azok mellett a módszerek mellett, amelyek segítségével 

megbizonyosodunk arról, hogy ezeknek Ön is megfelel. Ennek cserébe 

törekszünk arra, hogy tisztességes és becsületes partnerek legyünk, 

mivel szilárd meggyőződésünk, hogy a bizalomra és hitelességre épülő 

kapcsolatok hosszú távon fenntarthatóak, és mindenki számára 

előnyösek. 



 • A beszállítónak 

mindenképpen meg kell 

felelnie valamennyi vonatkozó 

Egészségvédelmi és 

Biztonsági szabálynak. 

• Az Egészségvédelemre és 

Biztonságra vonatkozó 

teljesítményét folyamatosan 

fejlesztenie kell, a legjobb ipari 

gyakorlatok elérését célul 

kitűzve. 

• A befolyása alá tartozó területeken 

támogatnia kell és tiszteletben kell 

tartania az emberi jogok védelmét. 

• Tiszteletben kell tartania az 

egyesülési szabadságot és 

ténylegesen el kell ismernie a 

munkavállalók kollektív 

tárgyalásokhoz való jogát. 

• Tiltania kell a modernkori 

rabszolgaság minden formáját, 

beleértve: 

- Kényszermunkát 

- Rabszolgamunkát 

- Kötelező Munkát 

- Gyermekmunkát 

• Az alkalmazottak rekrutációja és 

kiválasztása során támogatnia kell 

az Egyenlőség, a Méltányosság, a 

Befogadás és a Tisztelet elvét. 

 

BIZTONS
ÁG & 
EGÉSZSÉ
G 

EMBEREK & 
KÖZÖSSÉG 

Beszállítói követelmények 
Négy területen kérjük az Ön támogatását és kötelezettségvállalását: 

KÖRNYEZET & 
KLÍMAVÁLTOZÁS 

• Minimum követelmény az 

összes vonatkozó 

környezetvédelmi 

jogszabálynak való 

megfelelés. 

• Proaktív megközelítést kell 

támogatni a környezeti 

kihívásokkal szemben, 

beleértve: 

- Energia-optimalizálás 

- Erőforrás-hatékonyság 

- Hulladékfeldolgozás és Újrahasznosítás 

IRÁNYÍTÁS & 

MEGFELELÉS 
 
• Meg kell felelnie az OECD 

Multinacionális Vállalatokra vonatkozó 

Iránymutatásaiban meghatározott 

fogalmaknak, elveknek és ajánlásoknak. 

• Meg kell felelnie az összes vonatkozó 

jogszabálynak, többek közt, de nem 

kizárólag: 

- A Dodd-Frank Törvény 1502. szakaszának, 

amelynek célja a Kongói Demokratikus 

Köztársaságban vagy az azzal szomszédos 

országokban található fegyveres csoportok 

közvetlen vagy közvetett finanszírozására 

vagy más módon való segítésére szolgáló 

ásványok használatának megakadályozása. 

 - A CRH-val való kapcsolata 

vonatkozásában fennálló valamennyi 

vesztegetés- és korrupcióellenes 

jogszabálynak. 

- Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai 

Unió kereskedelmi szankciókra vonatkozó 

követelményeinek 

- Az Európai Unió Általános Adatvédelmi 

szabályainak és követelményeinek 

- Minden vonatkozó pénzmosás elleni 

jogszabálynak 



További Információk 
A Beszállítói Magatartási Kódexszel kapcsolatos útmutatók és további információk itt érhetők el: www.crh.com 

Minőségbiztosítási Eljárások 
Számos módszer áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy 

megbizonyosodjunk arról, hogy beszállítóink az elvárt szintnek 

megfelelően dolgoznak. E módszerek közül az alábbi tényezőkre 

tekintettel választunk: 

• Az általunk vásárolt termékekkel kapcsolatos kockázatok és 

jogszabályi követelmények 

• A megvásárolt áruk és szolgáltatások származási országa és az 

ezzel kapcsolatban felmerülő kockázat 

• A költés mértéke 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a CRH szerződést bonthat azzal a 

beszállítóval, aki e kódexet megsérti, vagy kérés ellenére megtagadja a 

korrekciós tervben való részvételt. Emellett a CRH kizárja valamennyi 

pályázati eljárásából azokat a beszállítókat, akik nem tudják bizonyítani, 

hogy megfelelnek magas szintű etikai szabályainknak, CSR 

standardjainknak, illetve a vonatkozó törvényeknek. 

Ezzel párhuzamosan a CRH arra törekszik, hogy elismerje és díjazza 

beszállítóinak kiemelkedő teljesítményét és innovációit. 

Valamennyi beszállítónkat rendszeresen naprakészen tartjuk a 

Beszállítói Magatartási Kódexünkkel kapcsolatban. A kockázati profil 

növekedésével arányosan erősítjük minőségbiztosítási folyamatainkat, 

az alábbi módszerek közül egyet vagy többet beépítve azokba: 

• Közvetlen kommunikáció és beszállítói aláírás 

• Specifikus szerződéses klauzulák 

• BMK kérdőív kitöltése 

• A CRH által vezetett helyszíni felmérés 

• Harmadik fél által folytatott audit / felmérés / átvilágítás. 

• Korrekciós cselekvési tervek 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a helyszín felmérések és az 

auditfolyamatok megkezdésük előtt mindkét féllel külön egyeztetésre 

kerülnek az együttműködés és az átláthatóság biztosítása érdekében. 

Csak e magas szintű etikai és társadalmi felelősségvállalási normák 

betartásával őrizhetjük meg kiváló hírnevünket és biztosíthatjuk további 

közös sikerünket. A Kódex alkalmazását folyamatosan figyelemmel 

kísérjük, és azt továbbfejlesztjük abban az esetben, ha ez véleményünk 

szerint még jobb gyakorlathoz vezethet. 

http://www.crh.com/


 

 
 

 

Panaszok Bejelentése 

 
A CRH egy független, bizalmas forródrót-szolgáltatással 

rendelkezik, amely lehetővé teszi az alkalmazottak, ügyfelek, 

beszállítók vagy más külső érdekelt felek számára, hogy az 

etikátlannak, nem megfelelőnek vagy illegálisnak ítélt 

magatartásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő panaszaikat 

bejelentsék. Ez egy többnyelvű, non-stop szolgáltatás. A felmerült 

aggályokat először a Jogi és Megfelelési osztály (Legal and 

Compliance) értékeli, majd kivizsgálás céljából a megfelelő 

vezetőséghez kerülnek továbbításra. 

Panaszbejelentéshez kérjük, látogassa meg a következő honlapot: 

www.crhhotline.com 

Ez a kódex a CRH valamennyi beszállítójára és 

tevékenységére vonatkozó általános követelményeket 

tartalmazza. A speciális megközelítések és a magasabb 

standardokat tartalmazó szerződéses rendelkezések felülírják 

ezen általános követelményeket. Ha a törvény és a jelen 

kódex ellentmond egymásnak, akkor a törvény az irányadó. 

Elvárásunk továbbá, hogy beszállítóink hasonló 

követelményeket támasszanak az ellátási lánc megelőző 

szakaszaira vonatkozóan, és hogy kellő gondossággal 

járjanak el saját beszállítóik megfelelőségének ellenőrzése 

során. 

http://www.crhhotline.com/


CRH® a CRH plc bejegyzett védjegye. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRH plc 

Stonemason’s Way 

Rathfarnham 

Dublin 16 

D16 KH51, 

Írország 

Telefon: +353 1 404 1000 

Weboldal: www.crh.com 

http://www.crh.com/

