
Magatartási
kódex a beszállítók 
számára



Eurow
ag   >>   Kodeks postępow

ania

2

Tartalom
Bevezetés 4

Integritás és üzleti etika 6

Korrupció elleni küzdelem 6
Pénzmosás elleni küzdelem és nemzetközi szankciók 6
Tisztességes verseny 7 
Összeférhetetlenség 8
Bennfentes kereskedelem 8
Felszólalás – Aggályok felvetése és jelentése 9

Emberi és munkajogok – a modern 
rabszolgaságra vonatkozóan is 10

Egészség, biztonság és jólét 11
Modern rabszolgaság 12
Gyermekmunka 13

Környezetvédelem és klímaváltozás  14

Adatvédelem és a magánélet védelme –
a szellemi tulajdonra vonatkozóan is 16

Adatvédelem és személyes adatok védelme 16
Adatvédelem és szellemi tulajdon 17

Összefoglalás 18



5

Eurow
ag   >>   Kodeks postępow

ania

Eurow
ag   >>   Kodeks postępow

ania

4

Bevezetés01
A W.A.G. payment solutions PLC („Eurowag”) egy vezető 
páneurópai integrált pénzügyi szolgáltatásokat és mobilitást 
nyújtó platform, amely a kereskedelmi közúti fuvarozási 
ágazatra (Commercial Road Transportation, „CRT”) 
összpontosít. Célunk, hogy olyan fenntartható pénzügyi 
és technológiai megoldásokat hozzunk létre, amelyek az 
ágazat, a társadalom és a környezet javát szolgálják.

Elképzelésünk és küldetésünk, hogy a kereskedelmi közúti 
szállítás tiszta levegőt biztosítva és hatékonyan működjön, 
és hogy a közúti szállítási ágazat minden szereplője 
számára biztosítsuk a lehetőségekhez való csatlakozást. 
Számunkra elképzeléseink és küldetésünk megvalósítása 
nem lenne lehetséges az etikus, felelős és fenntartható 
üzleti gyakorlatok iránti elköteleződésünk nélkül a saját 
működésünkre és az ellátási láncunkra vonatkozóan.

Az Eurowag elvárja, hogy a beszállítói és a partnerei az 
etikus, felelős és fenntartható üzleti gyakorlatok iránti 
elköteleződésünkben általában véve osztozzanak, 
tartsák be ezeket, valamint az ebben a magatartási 
kódexben foglaltakat.

E dokumentum célja, hogy felvázolja a beszállítókkal és 
azok munkavállalóival, személyzetével, ügynökeivel és 
alvállalkozóival szemben támasztott elvárásainkat és 
követelményeinket, amikor az Eurowag bármely egységével 
üzletet kötnek. Elvárjuk beszállítóinktól és partnereinktől, 
hogy betartsák az alkalmazandó törvények és rendeletek 
szellemiségét és pontos előírásait. Emellett elvárjuk 
beszállítóinktól, hogy őrizzék meg saját értékeiket és etikus 
üzleti gyakorlataikat.

Amennyiben a jogszabályi rendelkezések és a jelen 
Kódex ugyanarra a témára vonatkozik, a beszállítóknak 
a magasabb normákat támasztó követelményeket 
javasolt követniük. Ha egy beszállítónak bármilyen 
aggálya van e kódex alkalmazásával kapcsolatban, kérjük, 
hogy tájékoztassa a Csoport megfelelőségi osztályát 
(compliance@eurowag.com). Elkötelezettek vagyunk 
amellett, hogy az összes beszállítónkkal együttműködve 
a lehető legmagasabb szintű normákat vezessük be.
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Integritás és 
üzleti etika02
Az Eurowag kategorikusan ellenzi a korrupciót, és zéró 
toleranciát tanúsít azokkal szemben, akik etikátlan 
magatartást tanúsítanak vagy korrupt gyakorlatokban 
vesznek részt. A beszállítók nem gyakorolhatják és nem 
tűrhetik a korrupció semmilyen formáját. A beszállítók 
nem ajánlhatnak fel kenőpénzt vagy más jogellenes 
ösztönzőket (pl. „könnyítő kifizetéseket”) üzleti 
partnereiknek vagy kormányzati tisztviselőknek, illetve 
nem fogadhatják el ezeket tőlük. A beszállítók nem 
ajánlhatják fel a következőket: az Eurowag munkavállalói 
számára bármilyen ajándék vagy személyes juttatás, 
amely megvesztegetésnek tekinthető. Az ajándékok 
és a szórakoztató jellegű tevékenységek semmilyen 
esetben sem ajánlhatók fel az üzleti kapcsolat helytelen 
befolyásolására, és nem sérthetik az alkalmazandó 
jogszabályokat vagy etikai normákat. A beszállítóknak 
tisztában kell lenniük azzal, hogy az Eurowag 
szigorú ajándékozási és vendéglátási irányelvekkel 
rendelkezik. Felhívjuk figyelmét, hogy a 100 EUR vagy 
azzal egyenértékű értéket meghaladó ajándékok és 
vendéglátás nem ajánlható fel, és ezeket az Eurowag 
munkavállalói nem fogadják el, ezért nem szabad 
felajánlani őket.

A pénzmosás olyan magatartást jelent, amelynek célja 
a pénz illegális eredetének elrejtése annak érdekében, 
hogy azt a látszatot keltsék, hogy a pénz legális 
forrásból származik. Tágabb értelemben az illegális 
tevékenységek legális forrásokból való finanszírozása 
is ide tartozik. Az Eurowag elvárja a beszállítóitól, hogy 
törekedjenek a pénzmosás elleni küzdelem érdekében 
hozott szabályok legtágabb értelemben vett betartására. 

Korrupció elleni küzdelem

Pénzmosás elleni küzdelem és 
nemzetközi szankciók

Beszállítóinknak tisztességesen és az alkalmazandó 
versenyjogszabályokkal összhangban kell versenyezniük, 
és nem élhetnek vissza a nyílt versenyben való 
részvételükkel. Nem tanúsíthatnak olyan magatartást, 
amely torzíthatja vagy korlátozhatja a versenyt, és e 
téren a közerkölcs elveivel összhangban kell eljárniuk. 
A beszállítóknak be kell tartaniuk a tisztességes 
verseny szabályait, és csak olyan üzleti és marketing 
gyakorlatokat alkalmazhatnak, amelyek nem félrevezetők 
vagy más módon tisztességtelenek. A beszállítók 
nem köthetnek olyan hivatalos vagy nem hivatalos 
versenyellenes megállapodásokat, amelyek az árak 
rögzítésére, összejátszásra, ajánlatok manipulálására, 
a kínálat korlátozására vagy a piacok felosztására/
ellenőrzésére irányulnak. Nem cserélhetnek jelenlegi, 
közelmúltbeli vagy jövőbeli árképzési információkat 
a versenytársakkal. A beszállítók nem vehetnek 
részt kartellben vagy olyan tevékenységben, amely 
jogellenesen korlátozná vagy befolyásolná a versenyt.

Tisztességes verseny

A beszállító semmilyen körülmények között nem vehet 
részt olyan tevékenységekben, amelyek – még ha csak 
feltételezhetően is – pénzmosással kapcsolatosak. 
A beszállítóknak eleget kell tenniük az országos 
és nemzetközi pénzmosási jogszabályokból eredő 
valamennyi kötelezettségnek.

A beszállító, valamint a beszállító tulajdonosi 
struktúrájában szereplő természetes és/vagy jogi 
személy nem állhat ENSZ- vagy EU-szankciók hatálya 
alatt. Ezen túlmenően a beszállító nem folytathat 
olyan tiltott tevékenységet vagy üzleti tevékenységet 
szankcionált országokban, sem szankcionált 
természetes vagy jogi személyekkel, amely nemzetközi 
vagy országos szankciók megsértéséhez vezetne, 
vagy amely az Eurowag vállalatainak bármelyikét 
kitenné annak a kockázatnak, hogy megsértik ezeket 
a szankciókat.
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A beszállítóknak el kell kerülniük az olyan helyzeteket, 
amelyekben összeférhetetlenség léphet fel. 
Azonnal tájékoztatniuk kell az Eurowaget bármilyen 
felmerülő összeférhetetlenségről, vagy kivételes 
körülmények esetén közzé kell tenniük a korábban az 
összeférhetetlenségek kezelésére elfogadott eljárást. 
Az ilyen összeférhetetlenségek közé tartozhatnak 
olyan esetek, amikor a beszállító munkavállalója vagy 
szerződött szakemberének bármilyen érdekeltsége 
fűződhet a következőkhöz vagy üzleti kapcsolatban 
állhat azokkal: az Eurowag üzleti tevékenysége, vagy 
ahol a beszállító az Eurowag és/vagy az Eurowag 
versenytársa nevében járhat el.

A beszállítók és a személyzetük nem használhatnak fel 
semmilyen lényeges vagy nem nyilvános információt, 
amelyhez az Eurowaggel való üzleti kapcsolatuk során 
jutottak hozzá bármely társaság részvényeivel vagy 
értékpapírjaival való kereskedés alapjaként, vagy mások 
számára a kereskedés lehetővé tételeként.

Összeférhetetlenség

Bennfentes kereskedelem

Az Eurowag létrehozott egy bizalmas és könnyen 
hozzáférhető mechanizmust a jogellenes vagy etikátlan 
magatartással kapcsolatos aggályok felvetésére. Ezt 
a csatornát úgy alakították ki, hogy segítsen gyorsan 
azonosítani és kezelni az etikai aggályokat. Az érintettek 
számára létrehoztunk egy csatornát, amelyen keresztül 
bizalmasan, különböző csatornákon, például e-mailen, 
telefonon vagy postai fiókon keresztül jelezhetik az 
aggályaikat a megfelelési osztálynak. Amennyiben egy 
beszállító észleli azokat, vagy kérdései merülnének fel 
az illegális vagy etikátlan gyakorlatokkal és/vagy az 
alkalmazandó törvények, irányelvek vagy a tanúsítandó 
magatartásra vonatkozó szabályok feltételezett 
megsértésre vonatkozóan, kérjük, hogy az aggályokat 
a hivatalos jelentési csatornáink használatával, 
a compliance@eurowag.com biztonságos e-mail címen 
keresztül ossza meg.Biztosítani fogjuk a bejelentő 
és a kapott információk bizalmas kezelését. Minden 
bejelentést megfelelően ki kell vizsgálni, és erről névtelen 
jelentést kell készíteni, amely nem tartalmaz olyan 
adatokat, amelyek alapján a bejelentő azonosítható lenne.

Felszólalás –
Aggályok felvetése és jelentése
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Emberi 
és munkajogok – 
a modern 
rabszolgaságra 
vonatkozóan is

Az Eurowag elkötelezett amellett, hogy tiszteletben 
tartják az emberi- és munkajogokat, és biztosítják, 
hogy sehol ne fordulhasson elő modern rabszolgaság 
sem a saját vállalkozásunkban, sem pedig a beszállítói- 
vagy ügyfélláncainkban.

Az Eurowag határozottan támogatja az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatát és annak végrehajtását az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) az üzleti 
és emberi jogokról szóló irányadó elvein keresztül. 
Ennek értelmében, és az Emberi jogi politikánkkal 
összhangban, elvárjuk a beszállítóktól, hogy 
tiszteletben tartsák az emberi jogokat, beleértve 
a munkajogok tiszteletben tartását is az üzleti 
tevékenységük során

Az Eurowag elvárja, hogy beszállítói biztonságos 
és egészséges munkakörnyezetet biztosítsanak 
munkavállalóik, vállalkozóik és alvállalkozóik számára. 
Továbbá, beszállítóinknak rendelkezniük kell a vonatkozó 
munkahelyi egészségügyi és biztonsági előírásoknak 
és törvényeknek való megfelelés érdekében kialakított 
irányítással és folyamatokkal. Elvárjuk, hogy beszállítóink 
rendelkezzenek olyan rendszerekkel, amelyekkel 
azonosítani és csökkenteni lehet az egészségügyi és 
biztonsági kockázatokat, valamint kivizsgálni, nyomon 
követni és orvosolni az eseményeket. 

Beszállítóinktól elvárjuk, hogy üzleti tevékenységeik és 
működésük során betartsák a munkaügyi törvényeket, 
elkötelezettek legyenek az esélyegyenlőség és 
a megkülönböztetésmentesség mellett, valamint 
tiszteletben tartsák a munkavállalók és az ellátási 
láncban dolgozók emberi jogait. Ez magában foglalja 
a tisztességes és versenyképes bérek biztosítását, 
a munkavállalók egyesülési szabadságához és a kollektív 
tárgyalásokhoz való jogának a tiszteletben tartását, 
a zaklatás, a megfélemlítés és a megkülönböztetés, 
a gyermek-, kényszer-, szolga- vagy rabszolgamunka, 
illetve a börtönmunka alkalmazásának a tilalmát, 
valamint a bármilyen célú emberkereskedelem tilalmát. 

Egészség, biztonság és jólét03
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A beszállítóknak meg kell akadályozniuk a modern 
kori rabszolgaság minden formájában való részvételt, 
beleértve az emberkereskedelmet, a kényszermunkát, 
a szolga- vagy rabszolgamunkát.

Modern rabszolgaság
Nem tűrjük a gyermekmunkát az ellátási láncunkban. 
A beszállítóknak biztosítaniuk kell, hogy működésük 
mentes legyen a gyermekmunka kizsákmányolásától. 
A „gyermek” kifejezés a munkavégzés helye szerinti 
törvényes alsó korhatár és/vagy a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (International Labor Organization, 
ILO) által meghatározott minimális munkaképes 
korhatár alatti személyekre vonatkozik, attól 
függően, hogy melyik a magasabb. Minden 18 év 
alatti munkavállalót meg kell védeni az olyan munka 
végzésétől, amely valószínűleg veszélyes vagy káros 
lehet az egészségükre, a testi, szellemi, szociális, 
lelki vagy erkölcsi fejlődésükre. Ha a helyi törvények 
előírása szerint magasabb a munkavállalási vagy 
tankötelezettségi minimális korhatár, akkor a magasabb 
életkor az alkalmazandó.

A beszállítóknak biztosítaniuk kell, hogy 
a munkavállalóknak az aggályaik felvetéséhez 
rendelkezésre álljanak panaszkezelési eljárások, ezek 
támogatottak legyenek, és gondoskodniuk kell arról, 
hogy adott esetben a beszállítók az Eurowag felé 
jelezzék aggályaikat az emberi és/vagy munkajogok 
megsértésének vagy állítólagos megsértésének 
orvoslása érdekében.

Gyermekmunka

Ebből a célból az Eurowag bejelentő forródrótja 
(compliance@eurowag.com) áll rendelkezésre

A munkavállaló részéről minden munkának 
önkéntesnek kell lennie.

A beszállítóknak minden munkavállaló számára 
írásos szerződést kell biztosítaniuk egy általuk 
érthető nyelven, amely egyértelműen ismerteti 
a jogaikat és a bérekkel, a munkaidővel, 
a juttatásokkal és egyéb munka- és foglalkoztatási 
feltételekkel kapcsolatos felelősségeiket.

A beszállítók nem tarthatnak vissza semmilyen 
munkavállalói azonosító okmányt (útlevelet vagy 
munkavállalási engedélyt), és nem semmisíthetik 
meg, illetve nem tagadhatják meg az ilyen 
dokumentumokhoz való hozzáférést, hacsak azt az 
alkalmazandó jogszabályok nem írják elő.

A beszállítók nem számíthatnak fel 
a munkavállalóknak a munkavégzés 
előfeltételeként közvetve vagy közvetlenül díjat, 
felvételi költséget vagy kauciót.

A beszállítóknak tiszteletben kell tartaniuk 
a munkavállalók azon jogát, hogy ésszerű 
felmondási idővel felmondhassanak, és megkapják 
a nekik járó teljes fizetést.

A beszállítóknak tiszteletben kell tartaniuk 
a munkavállalók azon jogát, hogy a műszak után 
elhagyják a munkahelyet.

1

4

2
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Környezetvédelem 
és klímaváltozás

Az Eurowag elkötelezett amellett, hogy aktív szerepet 
vállaljon a környezetvédelemben és a klímaváltozás 
elleni küzdelemben. Felismertük, hogy 
a klímaváltozás az egyik legsürgetőbb probléma, és 
célokat és kötelezettségvállalásokat fogalmaztunk 
meg a működési és az ellátási láncból származó 
kibocsátásaink csökkentésére.

A beszállítóknak meg kell felelniük az összes 
alkalmazandó környezetvédelmi törvénynek 
és előírásnak, valamint rendelkezniük kell az 
összes szükséges környezetvédelmi engedéllyel, 
hatósági jóváhagyással és nyilvántartásba vétellel. 
Ezen túlmenően elvárjuk, hogy beszállítóink 
gondoskodjanak arról, hogy a negatív környezeti 
hatások csökkentése érdekében tegyenek lépéseket 
a (levegőre, vízre stb. közvetlen hatással lévő) 
bármilyen szennyezés vagy hulladék keletkezésének 
vagy kibocsátásának megszüntetésére, 
csökkentésére vagy szabályozására. A beszállítóktól 
azt is elvárjuk, hogy az energia és a víz hatékony 
és felelősségteljes felhasználását szabályozó 
rendszereket vezessenek be, és ahol lehetséges, 
a megújuló energiaforrások használatát 
helyezzék előtérbe.

Az átvilágítás részeként és a jelentős környezeti 
és éghajlati hatásokkal járó termékeket és/vagy 
szolgáltatásokat nyújtó beszállítók esetében 
a beszállítóktól megkövetelhetjük, hogy az 
Eurowaggal megosszák a klímaváltozás kezelésére 
és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésére vonatkozó politikáikat és 
cselekvési terveiket.

04
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A beszállítóknak be kell tartaniuk a szellemi 
tulajdonjogok érvényesítésére vonatkozó valamennyi 
alkalmazandó törvényt, beleértve a nyilvánosságra 
hozatal elleni védelmet is.

A beszállítóknak meg kell védeniük és csak 
megfelelően használhatják fel a bizalmas információkat, 
és biztosítaniuk kell, hogy minden munkavállaló és 
üzleti partner magánéletének és érvényes szellemi 
tulajdonjogainak a védelme biztosított legyen

A beszállítók nem használhatják az Eurowag nevét 
vagy védjegyeit, illetve a kapcsolt vállalkozásaink 
vagy termékeink neveit vagy védjegyeit reklámokban 
vagy hirdetésekben az Eurowag előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül.

A beszállítóktól elvárjuk, hogy minden tevékenység 
végzése során megfelelően használják fel a személyes 
adatokat és a bizalmas információkat, és biztosítsák 
a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartását.

Adatvédelem 
és szellemi tulajdon

1

2

3

4

Adatvédelem és 
a magánélet védelme 
– a szellemi tulajdonra 
vonatkozóan is

A beszállítóktól elvárjuk annak biztosítását, hogy 
minden érzékeny, bizalmas és védett információt 
megfelelő védelemmel lássanak el.

Az Eurowaggel fennálló kapcsolat során a beszállítóknak 
meg kell felelniük az összes alkalmazandó adatvédelmi 
törvénynek és szabályozásnak.

A beszállítóknak megfelelő fizikai és elektronikus 
biztonsági eljárásokkal meg kell védeniük mások 
érzékeny, bizalmas és védett információit, beleértve 
a személyes adatokat/információkat is a jogosulatlan 
hozzáféréstől, megsemmisítéstől, felhasználástól, 
módosítástól és nyilvánosságra hozataltól, az 
információs rendszereket érintő kockázatok 
mérséklésére vonatkozóan megfelelő informatikai 
kiberbiztonsági programok alkalmazásával is.

A beszállítóknak jelenteniük kell az Eurowagnek minden 
feltételezett vagy tényleges adatszegést vagy biztonsági 
incidenst, amint azok a tudomására jutnak.

Adatvédelem és személyes 
adatok védelme
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Összefoglalás
Függetlenül a szállított termék, a nyújtott szolgáltatás 
vagy az adott beszállítóval való együttműködés 
jellegétől, az itt szereplő követelményeknek 
tükröződniük kell a köztünk, az Eurowag bármely 
vállalata és a beszállító között létrejött szerződéses 
rendelkezésekben. A jelen Magatartási kódex 
rendelkezései és a vonatkozó megállapodás, szerződés, 
megrendelés, általános szerződési feltételek vagy egyéb 
szerződéses jellegű megállapodás (a „Megállapodás”) 
közötti bármilyen ellentmondás esetén a jelen 
Magatartási kódex rendelkezései elsőbbséget élveznek 
bármely más ellentétes rendelkezéssel szemben.

Bármilyen Megállapodás megkötésével a beszállító, 
aki a termékeit és/vagy a szolgáltatásait az Eurowag 
számára nyújtja elfogadja, hogy a jelen Magatartási 
kódexnek megfelelően teljesíti a kötelezettségeit, és 
garantálja, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem 
fogja megszegni azt, és nincs tudomása arról, hogy más 
személyek közvetlenül vagy közvetve megszegik a jelen 
Magatartási kódex rendelkezéseit.

A beszállító (partner) kérésre az Eurowag 
érintett vállalata rendelkezésére bocsátja az 
összes e Magatartási kódexben meghatározott 
kötelezettségeknek való megfelelés bizonyításához 
szükséges információkat, valamint lehetővé teszi 
és hozzájárul auditok, azok keretében ellenőrzések 
végzéséhez is. A jelen Magatartási kódexben foglalt 
kötelezettségek megszegése a Megállapodás lényeges 
megszegésének minősül, és feljogosítja az érintett 
Eurowaghez tartozó vállalatot arra, hogy azonnali 
hatállyal és minden további, a törvény alapján vagy 
a törvény szerint érvényben lévő jogból vagy jogorvoslati 
lehetőségből adódó kötelezettség nélkül felmondja 
a megállapodást. A Megállapodásban foglaltak ellenére 
a beszállító minden korlátozás nélkül kártalanítja 
és mentesíti az Eurowag érintett vállalatait a jelen 
Magatartási kódex megsértése és felmondása miatt 
felmerülő minden felelősségért, kárért, költségért 
vagy kiadásért. 
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