
A Volkswagen konszern szakadatlanul azon dolgozik, hogy tökéletesítse a

beszállítókkal szembeni fenntarthatósági követelményeket (üzleti partnerekre

vonatkozó Code of Conduct). A fenntarthatósági besorolás (S-Rating) arról nyújt

tájékoztatást, hogy mennyiben felelnek meg beszállítóink a követelményeknek, és

2019. július 1-je óta ez előfeltétele is az általunk odaítélt megbízásoknak. Az S-

Rating részeként a Volkswagen konszern az üzleti partnerekre vonatkozó Code of

Conduct alapján meghatározta azokat a minimális követelményeket, amelyeknek

minden szállítónak eleget kell tennie.

A minimális követelmények közé az alábbi pontok tartoznak:

1) Az üzleti partnereknek egy magatartási kódexszel (Code of Conduct) kell

rendelkezniük.

2) Az üzleti partnereknek egy munkavégzési feltételekre és emberi jogokra vonatkozó

irányelvvel kell rendelkezniük, amely legalább a következő témákat lefedi:

gyerekmunka és fiatal munkavállalók, bérek és szociális juttatások, munkaidő,

kényszermunka és emberkereskedelem, egyesülési szabadság és kollektív

tárgyalások, zaklatás és megkülönböztetésmentesség.

3) Az üzleti partnereknek egy munka- és egészségvédelmi irányelvvel kell

rendelkezniük, amely legalább a következő témákkal foglalkozik: vészhelyzeti

készültség, baleset- és incidenskezelés, munkahelyi ergonómia, tűzvédelem.

4) Az üzleti partnereknek egy vállalati etikára vonatkozó irányelvvel kell rendelkezniük,

amely legalább a következő témákat magába foglalja: korrupció, zsarolás,

megvesztegetés, magánszféra és érdekellentétek.

5) Az üzleti partnereknek egy környezetvédelmi irányelvvel kell rendelkezniük, amely

legalább a következő témákkal foglalkozik: üvegházhatást okozó káros kibocsátások,

energiahatékonyság és megújuló energiák, természetes erőforrások kezelése és

hulladékminimalizálás.
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Fenntarthatósági követelmények és -besorolás A minimális követelmények felülvizsgálata

További információk

A minimális követelmények felülvizsgálata önkéntes nyilatkozat alapján

(ÖNY) történik, amely már az üzleti partnereink fenntarthatósági

teljesítményének értékelésekor alkalmazásra kerül. Ha nem teljesülnek a

minimális követelmények, egy külső fél által lefolytatott helyi ellenőrzésre

(HE) kerül sor. Üzleti partnereinktől elvárjuk, hogy az ÖNY-ek lezárását

követően 12 hónapon belül az összes minimális követelménynek eleget

tegyenek. Amennyiben a követelmények 12 hónap után nem teljesülnek, az

üzleti partnerek ennek megfelelően negatív S-Rating besorolást kapnak, és

nem pályázhatnak további megbízásokra.

 Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ÖNY szerinti rossz teljesítmény

esetén szükség van egy HE-re, a minimális követelmények teljesülésétől

függetlenül.

 A vállalat méretétől* függetlenül minden beszállító köteles kitölteni a

teljes ÖNY-t.

 A fenti irányelveket az alábbi nyelvek valamelyikén kell megfogalmazni,

illetve az alábbi nyelvek valamelyikére kell lefordítani: német, angol,

kínai, spanyol, francia vagy portugál.

 További információkat a ONE. Konzern üzleti platformon talál, ahol

többek között egy irányelv megfogalmazásához szükséges útmutató is

rendelkezésre áll.

*Az S-Rating a több mint 9 munkavállalót foglalkoztató vállalkozásokra alkalmazandó. A 9 vagy annál

kevesebb munkavállalót foglalkoztató vállalkozások írjanak az s-rating@vwgroupsupply.com címre, hogy

mentesüljenek az S-Rating alól.
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