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1. Bevezetés 
 

A Consolis beszállítókkal való kapcsolatra vonatkozó szabályzata 
kimondja, hogy mindkét fél érdekeit tiszteletben kell tartani, 
átlátható és tisztességesen megtárgyalt szerződési feltételekkel. 
Három pillérre épül: párbeszéd, professzionalizmus és a 
kötelezettségvállalások tiszteletben tartása. Hosszú távú 
kapcsolatok kiépítésére törekszünk beszállítóinkkal, hogy 
törvényes, etikus és kölcsönösen előnyös partnerkapcsolatokat 
alakítsunk ki. A szerződéskötési folyamatunk objektív, és a 
beszállítók kiválasztásakor kizárólag törvényes, üzleti szempontok szerint járunk el.  

A Consolisnál integritással, objektivitással és egymás, ügyfeleink, partnereink és környezetünk iránti 
tisztelettel járunk el, illetve elkötelezettek vagyunk a felelős állampolgári kötelezettségeink teljesítése 
iránt. Ugyanezt várjuk el minden beszállítónktól.  
 

Elvárjuk, hogy beszállítóink betartsák a jelen Beszállítói magatartási kódex alapelveit, és 
gondoskodjanak arról, hogy saját beszállítóik és alvállalkozóik a jelen Beszállítói magatartási 
kódex alapelveivel egyenértékű elveket kövessenek. 

1.1. Kinek szól a Beszállítói magatartási kódex?  
A jelen Beszállítói magatartási kódex célja, hogy meghatározza, mit várunk el minimális 
követelményként a beszállítóinktól, azok munkavállalóitól és kapcsolt vállalkozóitól, alvállalkozóitól, 
forgalmazóitól, viszonteladóitól, képviselőitől, közvetítőitől, tanácsadóitól, közös vállalati 
partnereitől és egyéb üzleti partnereitől (a továbbiakban együttesen: „beszállítóink“).  

A jogszabályoknak és a szerződésben foglalt kötelezettségeknek való általános megfelelésen 
túlmenően a Beszállítók kötelesek betartani alapelveinket és a jelen Beszállítói magatartási kódexet. 
A jelen Beszállítói magatartási kódex be nem tartása a Consolisszal fennálló valamennyi üzleti 
és/vagy szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezheti, a Consolis egyéb jogainak sérelme 
nélkül.  

A beszállítóktól elvárjuk, hogy kérésre engedélyezzék a Consolis számára a jelen Beszállítói 
magatartási kódex betartásának ellenőrzését, az alábbi 1.5. pontban foglaltak szerint. 

1.2. Beszállítói magatartási kódexünk alapja 
A jelen Beszállítói magatartási kódex az alapelveinkre, a fenntarthatósági 
kötelezettségvállalásainkra, és a nemzetközi és nemzeti jogszabályokra épül, valamint igazodik az 
ENSZ Globális Megállapodásához és más nemzetközi etikai irányelvekhez.  
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Értékeink arra köteleznek bennünket, hogy a legmagasabb szintű etikai elvek szerint járjunk el, 
illetve felelősségteljesen és fenntartható módon folytassuk üzleti tevékenységünket, valamint 
Beszállítóinktól is ugyanezt várjuk el.  

1.3. A Kódexben foglaltak megszegésének bejelentése 
Ha a Consolisszal való együttműködése során olyan esetről szerez tudomást, amely a jelen 
Beszállítói magatartási kódex vagy bármely alkalmazandó törvény vagy rendelet megsértését 
vonhatja maga után, akkor azt a Consolis csoport bejelentési csatornáján keresztül jelentheti. 

 

Riasztási csatorna rendszer 

A beszállítókat arra ösztönözzük, hogy jelentsenek 
minden olyan magatartást, amely szerintük sérti a 
Consolis Beszállítói magatartási kódexét vagy irányelveit, 
illetve a vonatkozó törvényeket és rendeleteket. 
Valamennyi lehetséges problémát a Consolis riasztási 
csatornán keresztül kell jelenteni, amely egy harmadik fél 
által nyújtott szolgáltatás, és amely minden nyelven 
elérhető a beszállítók számára. 

Az elérhetőségeket a 14. oldalon találja. 

 

A Consolis minden bejelentést bizalmasan kezel, amennyire az ésszerű keretek közt lehetséges, 
összhangban a helyi törvényekkel, a Consolis szabályzatával és az alapos vizsgálat lefolytatásának 
követelményeivel. Minden bejelentés azonnali és alapos kivizsgálásra kerül, az alkalmazandó 
jogszabályoknak megfelelően.  

A Consolis beszállítójaként elvárjuk Öntől, hogy saját szervezetén belül is hasonló bejelentési 
rendszert tartson fenn, amely összhangban van a vonatkozó törvényekkel és előírásokkal.  

1.4. Nincs megtorlás 
A Consolis nem alkalmaz megtorlást azokkal szemben, akik jóhiszeműen jelzik a jelen Beszállítói 
magatartási kódex vagy bármely alkalmazandó jogszabály vagy rendelet lehetséges megsértését.  

Hasonlóképpen, Ön sem alkalmazhat vagy tűrhet el megtorlást azokkal szemben, akik jóhiszeműen 
bejelentenek egy feltételezett vagy ismert visszaélést.  

1.5. Ellenőrzés 
A Beszállító köteles lehetővé tenni a Consolis számára (vagy a Consolis által felhatalmazott harmadik 
fél számára), hogy a jelen Beszállítói magatartási kódex követelményeinek való megfelelést 
párbeszéd, információközlés vagy – amennyiben a Consolis szükségesnek ítéli – a Beszállító 
tevékenységének ellenőrzése útján felülvizsgálja. Minden ilyen ellenőrzés esetén figyelembe kell 



   

5oldal Consolis beszállítói magatartási kódex © 2022 Consolis - magyar  

 

 

venni a Beszállító zavartalan munkavégzéshez fűződő érdekeit, és az ellenőrzés nem ütközhet a 
Beszállító jogszabályi és szerződéses kötelezettségeivel. 

Ha a Consolis úgy találja, hogy a Beszállító nem a jelen Beszállítói magatartási kódexnek megfelelően 
jár el, meghatározza, hogy mely problémákat kell korrigálni vagy orvosolni. A Beszállítónak ezután 
haladéktalanul meg kell tennie a korrekciós intézkedéseket, és megfelelő bizonyítékot kell 
szolgáltatnia a fejlesztésekről. A Consolis mindazonáltal fenntartja magának a jogot, hogy törölje a 
fennálló megrendeléseket, felfüggessze a jövőbeli megrendeléseket és/vagy felmondja a fő 
szerződést a Beszállítóval, amennyiben az a Beszállítói magatartási kódexet súlyos mértékben 
megszegi, vagy megtagadja a korrekciós intézkedések megtételét. Amennyiben a Consolis és a 
Beszállító közötti fő szerződés, amelynek a jelen Beszállítói magatartási kódex szerves részét képezi 
(függelékként vagy hivatkozással), külön felmondási szabályokat tartalmaz, mindkét fél tudomásul 
veszi, hogy a jelen Beszállítói magatartási kódex megsértése a fő szerződés súlyos megsértésének 
minősülhet, ami feljogosítja a Consolist a fő szerződés felmondására. 

Hasonlóképpen, a jelen Beszállítói magatartási kódexben meghatározott elveknek való megfelelés 
érdekében Ön köteles felmérni az ellátási láncát, és az üzleti gyakorlat részeként vagy a Consolis 
kérésére ellenőriznie kell azt.  

2. A törvényeknek való megfelelés 
 

Beszállítóinknak naprakésznek kell lenniük és be kell tartaniuk a nemzeti jogszabályokat, valamint a 
jelen Beszállítói magatartási kódexben említett és a Beszállító tevékenységére vonatkozó releváns és 
alkalmazandó nemzetközi előírásokat és egyezményeket. Amennyiben a jelen Beszállítói magatartási 
kódex követelményei szigorúbbak, mint a helyi jogszabályok, a jelen Beszállítói magatartási kódex 
követelményei az irányadók. Amennyiben a jelen Beszállítói magatartási kódex és az alkalmazandó 
törvények és rendeletek között tényleges vagy potenciális ellentmondás áll fenn, a beszállítóknak 
értesíteniük kell a Consolis-t. 

3. Egészség, biztonság és jó közérzet 
 

Üzleti tevékenységünk során elkötelezettek vagyunk a zéró 
munkabalesetre vonatkozó törekvésünk mellett 
munkavállalóink, vállalkozóink, beszállítóink és ügyfeleink 
számára. Az egészségügyi és biztonsági szempontoknak üzleti 
tevékenységünk minden aspektusába történő integrálásával 
megóvjuk munkatársainkat, fenntartható növekedést és 
gyorsított termelékenységet érünk el, az összes vonatkozó 
szabályozásnak való megfelelésre törekszünk, valamint olyan 
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technológiákat fejlesztünk, amelyek bővítik világunk fenntartható kapacitását.  

Beszállítóinknak be kell tartaniuk az összes egészségvédelmi és biztonsági törvényt, és korlátozniuk 
kell a munkavállalók potenciális egészségvédelmi és biztonsági veszélyeknek való kitettségét a 
szükséges rendszerek és ellenőrzések bevezetésével, beleértve a megfelelő tervezést, műszaki és 
adminisztratív ellenőrzéseket, karbantartást, biztonságos munkavégzési eljárásokat, egyszerű és 
hozzáférhető jelentési, kommunikációs és támogatási csatornákat, valamint ezen rendszerek és 
ellenőrzések aktív felülvizsgálatát. Szervezetükön belül ki kell jelölniük az egészségvédelmi és 
biztonsági kérdésekért felelős személyeket. 

Beszállítóinktól elvárjuk, hogy velünk együttműködve biztosítsák az egészséges és biztonságos 
munkakörnyezetet, és megfelelően képezzék ki valamennyi munkavállalójukat és más érintett 
harmadik felet, hogy azok képesek legyenek a biztonságos munkavégzésre. A beszállítóknak 
biztosítaniuk kell a telephelyi követelmények teljes körű megértését a látogatások során. 
Beszállítóink munkavállalóinak jogukban áll megtagadni a munkavégzést egy adott helyzetben, ha 
ésszerűen úgy vélik, hogy az közvetlen és súlyos kockázatot jelent az egészségükre és biztonságukra 
nézve.  

Beszállítóinknak haladéktalanul értesíteniük kell minket, ha az egészségvédelmi és biztonsági 
törvények megsértése vagy feltételezett megsértése hatással van vagy feltételezhetően hatással 
lehet a Consolisszal való együttműködésükre vagy a jelen Beszállítói magatartási kódexre. A 
projektjeink helyszínén és munkahelyeinken történt minden egészségvédelmi és biztonsági 
incidenst szintén haladéktalanul jelenteni kell nekünk.  

4. Tisztességes munkakörülmények 
 

A Consolisnál arra törekszünk, hogy munkatársaink 
elkötelezettek és motiváltak legyenek, egyenlő esélyekkel 
rendelkezzenek és tisztességes munkakörülmények között 
dolgozzanak. A sokszínűség és az egyenlőség kiemelt 
területnek számít az egész szervezetben, és a toborzási 
folyamatoktól kezdve a munkavállalói párbeszédeken át a 
karrierfejlesztésig mindent magában foglal.  

Elkötelezettek vagyunk az esélyegyenlőség biztosítása mellett, tekintet nélkül fajra, etnikai 
hovatartozásra, nemzeti származásra, vallásra vagy meggyőződésre, nemre, szexuális irányultságra, 
nemi identitásra vagy annak kifejezésére, életkorra, fogyatékosságra, családi állapotra vagy bármely 
más jellemzőre. Beszállítóinknak szintén el kell kötelezniük magukat emellett. 

Beszállítóinknak tisztában kell lenniük minden olyan emberi jogi hatással, amelyet okoznak, 
amelyhez hozzájárulnak, vagy amely közvetlenül kapcsolódik tevékenységükhöz, termékeikhez vagy 
szolgáltatásaikhoz, és kezelniük kell azokat. A gyermekmunka vagy a törvényes alsó korhatár alatti 
munka a Consolis részéről elfogadhatatlan. A beszállítóknak hasonlóképpen törekedniük kell a 
gyermekmunka vagy a törvényes alsó korhatár alatti munka megelőzésére a tevékenységük során és 
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az ellátási láncukban, és biztosítaniuk kell a fiatal munkavállalók számára a legális 
munkakörülményeket. 

A Consolis beszállítójaként Önnek: 

• biztosítania kell, hogy a tevékenységei során ne fordulhasson elő kényszermunka, 
rabszolgamunka vagy nem önkéntes munkavégzés. 

• el kell ismernie és tiszteletben kell tartania a munkavállalóknak az egyesülés 
szabadságához, a szakszervezeti tagsághoz és a kollektív tárgyalásokhoz való jogát. 

• meg kell fizetnie a munkavállalóinak a megélhetéshez szükséges bért, azaz a törvényes 
minimálbért vagy az iparági alapbért (amelyik magasabb), amelyet minden esetben az 
egyénnek az alapvető életszínvonal eléréséhez és a társadalomban való teljes körű 
részvételhez szükséges jövedelem alapján kell kiszámítani.  

• gondoskodnia kell arról, hogy a munkaidő ne legyen túl hosszú, megfeleljen az 
alkalmazandó jogszabályoknak és kollektív szerződéseknek, és hogy a túlórákért járó 
díjazás megfelelően kifizetésre kerüljön. 

• gondoskodnia kell arról, hogy minden magatartási kódexet és egyéb szabályzatot írásba 
foglaljanak, és az ezen kódexek és szabályzatok alapján hozott intézkedéseket vagy 
fegyelmi intézkedéseket írásban dokumentálják. 

• tiszteletben kell tartania az emberi jogokat, és az azokat megillető gondossággal kell 
eljárnia a lehetséges káros következmények elkerülése és kezelése érdekében. 

5. Tilos a diszkrimináció és a zaklatás  
 

Beszállítóinknak tiszteletben kell tartaniuk minden egyes munkavállaló személyes méltóságát, 
magánéletét és jogait, és nem tűrhetnek el semmilyen fizikai vagy mentális zaklatást vagy 
bántalmazást, sem szóban, sem egyéb módon. Beszállítóinknak meg kell tiltaniuk a szexuális jellegű, 
kényszerítő, fenyegető, bántalmazó vagy kizsákmányoló viselkedést, nyelvezetet és fizikai 
kontaktust.  

Beszállítóink nem alkalmazhatnak tisztességtelen megkülönböztetést a felvétel során vagy a 
foglalkoztatás időtartama alatt, akár aktív, akár passzív módon, életkor, nemzetiség vagy etnikai 
hovatartozás, vallás, politikai meggyőződés, szexuális irányultság, nemi identitás vagy önkifejezés, 
fizikai képesség vagy bármely más, törvény vagy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményei 
által védett tulajdonság alapján.  
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6. Éghajlat és környezet 
 

A Consolis számára régi elkötelezettség a fenntartható fejlődés. 
Meggyőződésünk, hogy növekedésünk és versenyképességünk 
elválaszthatatlanul összefügg az életkörülmények minőségével 
azokon a helyeken, ahol tevékenységünket végezzük, és hogy 
nem kerülhet sor fenntartható gazdasági fejlődésre a környezet 
figyelembevétele nélkül. 

Beszállítóinknak be kell tartaniuk az összes környezetvédelmi 
törvényt, és kockázatalapú megközelítést kell kialakítaniuk, bevezetniük és fenntartaniuk a 
tevékenységeik, termékeik és szolgáltatásaik által okozott negatív környezeti hatások csökkentése 
vagy minimalizálása érdekében.  

Beszállítóinknak hatékonyan kell felhasználniuk az erőforrásokat, és biztosítaniuk kell a 
tevékenységeik megfelelő felügyeletét a káros környezeti hatások minimalizálása érdekében.  

Beszállítóinknak elővigyázatossági intézkedéseket kell tenniük, amint okkal feltételezhető, hogy egy 
tevékenység károsíthatja a környezetet vagy a közegészséget, és törekedniük kell arra, hogy 
termékeik, folyamataik, formatervezésük és anyagválasztásuk során környezetbarát technikákat 
fejlesszenek ki és támogassanak.  

A Consolis beszállítójaként Önnek: 

• ki kell jelölnie a megfelelőség felügyeletéért és az egyéb környezetvédelmi kérdések 
kezeléséért felelős személyeket a szervezeten belül, és gondoskodnia kell arról, hogy 
munkavállalói megfelelő szaktudással és erőforrásokkal rendelkezzenek a 
környezetvédelmi kérdések kezeléséhez.  

• üzleti modelljeiben, terméktervezésében és tevékenységében törekednie kell arra, hogy 
előmozdítsa és javítsa a körforgást. 

• szisztematikusan kell kezelnie a környezetvédelmi jogsértéseket és panaszokat, és azokat 
közölnie kell az érintett szervekkel, valamint írásban rögzítenie kell az alkalmazandó 
jogszabályok és irányelvek alapján tett lépéseket vagy fegyelmi intézkedéseket.  

 

7. A vagyontárgyak, a tulajdon és a berendezések védelme 
 

A Consolis vagyontárgyainak sokféle formája van - fizikai, elektronikus, pénzügyi és immateriális. 
Legyen szó akár egy Consolis laptopról, a márkánkról, illetve egy létesítményről vagy épületről, 
mindenkitől – köztük a Beszállítóinktól is – elvárjuk, hogy vigyázzon a vagyontárgyainkra. 
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Beszállítóinktól elvárjuk, hogy tiszteletben tartsák a Consolis és az érdekelt felek vagyontárgyait. A 
Beszállítók csak akkor használhatják a Consolis és mások tulajdonát képező eszközöket, ha erre 
felhatalmazást kaptak, és nem tolerálhatják az vagyontárgyak eltulajdonítását. 

8. Titoktartás 
 

Mint minden más szervezet, mi is az információk 
felhasználására és cseréjére támaszkodunk üzleti döntéseink és 
mindennapi tevékenységeink során, emellett pedig információt 
cserélünk a beszállítóinkkal. Biztosítanunk kell, hogy ezeket az 
információkat mi hozzuk létre, felelősségteljesen használjuk és 
megóvjuk, különösen, ha olyan információkról van szó, mint a 
személyes adatok (az alábbi 9.5. pont alapján), a kereskedelmi 
szempontból bizalmas információk és szellemi tulajdon – mind 
a sajátunk, mind másoké.  

Beszállítóinktól elvárjuk, hogy tiszteletben tartsák a Consolisra és az érdekelt felekre vonatkozó 
bizalmas információkat, és minden ésszerű intézkedést megtegyenek annak megakadályozására, 
hogy a bizalmas információk olyan személyekhez jussanak el, akiknek munkájuk során nincs 
szükségük és joguk az adott információhoz való hozzáférésre. 

9. Üzleti etika 
 

9.1. Korrupció és vesztegetés elleni küzdelem 
Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy üzleti tevékenységünket a legmagasabb szintű integritással 
végezzük. A korrupció és a vesztegetés minden formája szigorúan tilos. Beszállítóinknak tisztességes 
üzleti magatartást kell tanúsítaniuk, gondoskodniuk kell arról, hogy az ellátási láncukban részt vevők 
ugyanígy járjanak el, és nem tolerálhatják a vesztegetés vagy korrupció semmilyen formáját. 

A Consolis beszállítójaként Önnek: 

• semmilyen körülmények között sem közvetlenül, sem közvetve nem szabad kenőpénzt 
kérnie, elfogadnia, fizetnie, felajánlania vagy engedélyeznie. Ez magában foglalja azt is, 
hogy nem próbálja meg tisztességtelenül befolyásolni vagy megvesztegetni a Consolis egy 
munkavállalóját, egy ügyfelet, köztisztviselőt (beleértve a külföldi köztisztviselőket is) vagy 
bármely más magánszemélyt vagy szervezetet.  

• tilos közvetítői kifizetéseket felajánlania vagy teljesíteni, és nem engedheti meg, hogy 
mások ilyen jellegű kifizetéseket ajánljanak fel vagy teljesítsenek az Ön nevében.  
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• rendszereket, ellenőrzéseket és egyértelmű eljárásokat kell létrehoznia a korrupciós és 
vesztegetési kockázatok azonosítására a vállalkozásában és az ellátási láncában, és minden 
szükséges intézkedést meg kell tennie a korrupció vagy vesztegetés megelőzése 
érdekében. A megelőző intézkedések közé tartozik (többek között) a megfelelő képzés, az 
egyértelmű kommunikációs és jelentéstételi csatornák, valamint a rendszerek és 
ellenőrzések aktív nyomon követése. 

9.2. Reprezentációs juttatások és ajándékok 
Nem kérünk, fogadunk el, ajánlunk fel, engedélyezünk vagy nyújtunk olyan reprezentációs juttatást 
vagy ajándékot, amely – ténylegesen vagy látszólag – tisztességtelenül befolyásolhatja üzleti 
döntéseinket, illetve ügyfeleink vagy más, velünk munkakapcsolatban álló személy döntéseit.  

A Consolis beszállítójaként Önnek: 

• tilos olyan reprezentációs juttatást vagy ajándékot felajánlania vagy elfogadnia, amely – 
ténylegesen vagy látszólag – tisztességtelenül befolyásolhatja az Ön vagy a Consolis üzleti 
döntéseit.  

• tilos kifizetnie a Consolis Önt látogató képviselőinek utazási vagy szállásköltségeit, és tilos 
túlzó mértékű ajándékokat, reprezentációs juttatásokat vagy vendéglátást nyújtani nekik, 
kivéve az üzleti eseményekkel közvetlenül összefüggő, mérsékelt és ésszerű vendéglátást. 

9.3. Tisztességes verseny 
A tisztességes verseny egészséges piacot teremt. Biztosítja, hogy a piacon a legjobb és 
leginnovatívabb termékek és szolgáltatások a legalacsonyabb áron legyenek elérhetők. Annak 
érdekében, hogy a Consolis jogszerűen és tisztességesen versenyezhessen, folyamatosan 
figyelemmel kísérjük tevékenységünket, és nem toleráljuk a versenyellenes magatartást.  

  



   

11oldal Consolis beszállítói magatartási kódex © 2022 Consolis - magyar  

 

 

A Consolis beszállítójaként Önnek: 

• tiszteletben kell tartania a tisztességes versenyre vonatkozó törvényeket és a trösztellenes 
törvényeket, biztosítania kell a megfelelőséget az ellátási láncain belül, és nem köthet 
árrögzítésre vagy piacfelosztásra vonatkozó megállapodásokat. 

• tilos részt vennie az ajánlatok elhallgatása, kiegészítő vagy fedőlicit, ajánlati rotáció vagy 
más, a tisztességes versenyt korlátozó mechanizmusok révén történő ajánlattételi 
manipulációban. 

9.4. Összeférhetetlenség 
Hírnevünk megőrzésére irányuló kötelességünk részeként kerülnünk kell a nem helyénvaló 
összeférhetetlenséget, és mindig a munkáltatónk érdekeit figyelembe véve kell cselekednünk és 
döntéseket hoznunk. „Összeférhetetlenség“ akkor áll fenn, ha személyes érdekeink akadályozzák 
(vagy látszólag akadályozzák), hogy elfogulatlanul végezzük a munkánkat. Fakadhat reprezentációs 
juttatásokból és ajándékokból, jótékonysági hozzájárulásokból, politikai hozzájárulásokból, 
szponzorálásból vagy személyes kapcsolatokból.  

Beszállítóinktól megköveteljük, hogy ugyanúgy járjanak el, mint a Consolis, és üzleti ügyleteik során 
kerüljék az összeférhetetlenséget.  

Arra kérjük a Beszállítóinkat, hogy jelezzenek a Consolisnak minden olyan helyzetet, amely a 
Consolisszal való együttműködésük során összeférhetetlenségnek minősül vagy minősülhet.  

9.5. GDPR 
Beszállítóinknak be kell tartaniuk az összes adatvédelmi törvényt, és személyes adatokat csak akkor 
használhatnak fel, ha a felhasználás törvényes, és a jogszerű üzleti célok eléréséhez szükséges. 

A Consolis beszállítójaként Önnek: 

• gondoskodnia kell a személyes adatok védelmét, továbbítását, hozzáférhetőségét és 
tárolását előíró törvények és irányelvek betartásáról. Ez különösen az általános 
adatvédelmi rendeletben (GDPR) (EU 2016/679 rendelet) meghatározott alkalmazandó 
szabványokat foglalja magában.  

• a személyes adatok bármilyen formájának kezelése során mindig gondoskodnia kell a 
megfelelő elektronikus, adminisztratív, fizikai és technikai felügyeletről az adatvédelem és 
az adatbiztonság területén, továbbá a személyes adatok bármilyen módon történő 
felhasználása során (beleértve, de nem kizárólagosan a személyes adatok feldolgozását, 
továbbítását, tárolását, mentését, nyilvántartását és törlését) be kell tartania az összes 
vonatkozó törvényt és rendeletet. 
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Beszállítóink kötelesek jelenteni nekünk bármely ilyen törvény megsértését vagy annak gyanúját a 
Consolis vagy munkavállalói adataira vonatkozóan. 

9.6. Kereskedelmi megfelelés – Szankciók 
A kereskedelmi megfelelés magában foglalja az áruk és szolgáltatások behozatalára, kivitelére és 
belföldi kereskedelmére vonatkozó szabályokat, valamint a nemzetközi szankciókat és a korlátozó 
kereskedelmi gyakorlatokat. 

A Consolis Csoport teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy üzleti tevékenységét az összes 
alkalmazandó törvénynek és szabályozásnak megfelelően folytassa, beleértve a kereskedelmi 
korlátozásokat, gazdasági vagy pénzügyi szankciókat vagy kereskedelmi embargókat, amelyeket 
időről időre az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa, az Európai Unió és/vagy bármely más nemzeti 
vagy nemzetek feletti hatóság rendel el, alkalmaz vagy érvényesít azokban az országokban, ahol a 
Consolis tevékenységet folytat. 
 
Elvárjuk, hogy beszállítóink is betartsák (és beszállítói láncukkal is betartassák) az összes ilyen 
törvényt és rendeletet. 

Ezenkívül a Consolis beszállítójaként Önnek  

• tudomásul kell vennie a Consolis külső felek ismeretére vonatkozó igényét, és átláthatónak 
kell lennie azon tényleges kedvezményezett tulajdonosok tekintetében, akikkel a Consolis 
üzletet folytat. 

• tudomásul kell vennie és figyelembe kell vennie, hogy a Consolis szigorúan ellenőrzi azon 
országokat és/vagy külső feleket, amelyek szankciós listán szerepelhetnek, vagy 
amelyeknek egy szankciókkal sújtott országban van kapcsolt vállalata. 

Beszállítóink kötelesek jelenteni nekünk az ilyen törvények és rendeletek vagy a jelen Beszállítói 
magatartási kódex megsértését vagy annak gyanúját. 

9.7. Pénzmosás elleni fellépés 
Pénzmosásról akkor beszélünk, amikor a bűncselekményből származó bevételeket törvényes üzleti 
ügyletekhez használják fel, vagy amikor törvényes pénzeszközöket használnak fel bűncselekmények, 
többek között terrorizmus támogatására.  

Beszállítóink nem vehetnek részt semmilyen pénzmosási tevékenységben, illetve mindenkor be kell 
tartaniuk az alkalmazandó pénzmosás elleni törvényeket.  
 
A Consolis beszállítójaként Önnek: 

• követnie kell a Consolis által az üzleti partnereire vonatkozóan meghatározott átvilágítási 
követelményeket. 
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• biztosítania kell, hogy a Consolis nevében végzett üzleti tranzakciói ne járjanak 
bűncselekményből származó bevételek vagy tulajdonok megszerzésével, felhasználásával 
vagy birtoklásával. 

• haladéktalanul jelentenie kell a Csoport jogi tanácsadójának, ha tudomása vagy gyanúja 
van arról, hogy a Consolisszal kötött ügyletekkel kapcsolatban egy partner pénzmosásban 
vesz részt. 

• átláthatóan és pontosan kell nyilvántartania és nyilvánosságra hoznia az üzleti 
tevékenységek, a vállalati struktúra, a pénzügyi helyzet és a teljesítmény részleteit az 
alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. 
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10. Kapcsolattartók a jelentéstételhez 
 

 

 A Csoport jogi tanácsadója:  
Emmanuelle Cochard 
emmanuelle.cochard@consolis.com 

 

A Consolis riasztási csatorna weboldalai: 

• https://consolis.ethicspoint.com (asztali weboldal) 

• https://consolismobile.ethicspoint.com (mobilbarát weboldal) 

Consolis riasztási csatorna telefonszámai: 

Dánia: 80 83 06 56 Egyiptom : lásd az 1. 
megjegyzést 

Észtország: 8000 044 629 

Finnország : 0800 416154 Franciaország: 0 805 98 55 36 Németország: 0800 1803960 

Magyarország: 80088550 Indonézia: 0800 1401897 Lettország: 80205327 

Litvánia: 8 800 30 435 Hollandia: 0800 0232878 Norvégia: 80062435 

Lengyelország :800005047 Románia: 0800 890 421 Spanyolország: 900876288 

Svédország: 020-088 00 15 Tunézia : lásd a 2. megjegyzést  

 

1. megjegyzés: Egyiptomi telefonszámok: 2510-0200 (Kairó), 02-2510-0200 (Kairón kívül), 02-2510-
0200 (Egyiptom egész területén, mobil). Az angol nyelvű felszólításnál tárcsázza: 844 979-4904 

2. megjegyzés: Tunézia: Külső vonalról lépjen kapcsolatba a helyi szolgáltatóval. Kérjen fordított 
díjszabású hívást vagy a hívott fél által fizetett beszélgetést az Egyesült Államokba az alábbi számra. 
A kapcsolattartó központ minden fordított díjszabású hívást vagy a hívott fél által fizetett 
beszélgetést automatikus angol nyelvű üzenettel fogad. A felszólításnál tárcsázza: +1 704-526-1125 

mailto:emmanuelle.cochard@consolis.com
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