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KÜLSŐ MAGATARTÁSI KÓDEX 
 

A Tendam nem vásárol termékeket és szolgáltatásokat olyan gyártóktól illetve beszállítóktól, amelyek 
nem etikus és elfogadható feltételek között végzik munkájukat.  
 
A Tendam Magatartási Kódexe rendszeresen felülvizsgálatra kerül hatékonyságának és 
érvényességének biztosítása érdekében.  
 
Azok a beszállítók, amelyek termékeket illetve szolgáltatásokat kívánnak eladni a Tendam részére 
kötelesek teljesíteni a Magatartási Kódex követelményeit, a jelen dokumentuban foglaltaknak 
megfelelően. Minden olyan beszállítónak, amely harmadik felekkel köt szerződést olyan termékek illetve 
szolgáltatások beszerzésére, amelyek végcélja a Tendam al fennálló üzleti kapcsolat, meg kell 
bizonyosodnia arról, hogy ezek ugyancsak megfelelnek a cég magatartási kódexében meghatározott 
követelményeknek.  
 
1. A Tendam támogatja és tiszteletben tartja a nemzetközi emberi jogok védelmét működési 
területén  
A Tendam csak olyan felelős és megbízható gyártókkal és beszállítókkal működik együtt, amelyeknek a 
munkafeltételei és gyakorlata etikusnak tekinthető az ENSZ és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által 
jóváhagyott elvek szerint.  
 
2. Biztosítja hogy nem vállal vesz részt semmiféle jogsértésben  
A beszállítók tisztelettel és méltósággal bánnak az alkalmazottaikkal. egyetlen alkalmazottat sem érhet 
fizikai, szexuális, pszichológiai vagy szóbeni visszaélés.  
 
3. Egészség, biztonság és higiénia  
Beszállítóink olyan biztonságos munkahelyekkel kell rendelkezzenek, amelyek megfelelnek a biztonsági, 
egészségügyi és higiéniai követelményeknek. Ez vonatkozik az alkalmazottak részére biztosított 
szálláshelyekre, illetve más létesítményekre is. 
 
4. Fizetések és juttatások  
Az alkalmazottak részére nyújtandó fizetések el kell hogy érjék legalább az érvényes jogszabályban 
szereplő, illetve a kollektív szerződésben meghatározott értéket.  
 
5. A maximális munkaaórák száma  
A ledolgozandó munkórák száma legyen ésszerű és feleljen meg a helyi jogszabályokban illetve ipari 
normákban rögzítetteknek. A túlórákat megfelelő módon kell kompenzálni. 
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6. A gyülekezési jog és a kollektiv tárgyalásokhoz való jog védelme  
A Tendam beszállítóinak el kell ismerniük és tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazottak törvényadta 
gyülekezési, és a kollektív tárgyalások folytatásához való jogát, kötelezettséget vállalva arra nézve, hogy 
a dolgozók jogos önszervezési illetve gyülekezési kezdeményezéseit nem fogják akadályozni, büntetni, 
sem korlátozni.  
 
7. A kényszermunka minden formájának eltörlése  
Nem fogjuk eltűrni az olyan dolgozók alkalmazását, akik nem közvetlenül kinyilvánított, saját, szabad 
akaratukból végzik a munkát, sem a közvetett vagy közvetlen kényszermunka bármilyen formáját a 
beszállítóknál.  
 
8. Nemet mondunk a gyermekmunkára  
Nem tűrjük el a gyermekek alkalmazását, sem a beszállítók, sem az általuk szerződtetett alvállalkozók 
részéről.  
 
9. Nemet mondunk a megkülönböztetésre  
Senkit sem szabad igazságtalanul vagy megkülönböztetetéssel kezelni faji hovatartozása. vallása vagy 
neme miatt. A beszállítóknak az alkalmazottak szerződtetésekor kizárólag azok alkalmasságát kell 
figyelembe venni az adott munkahelyre, nem pedig személyes tulajdonságaikat illetve hitrendszerüket.  
 
10. A környezet tisztelete  
Biztosítani kell minden esetben a környezet megóvására vonatkozó törvények és szabályozás 
tiszteletben tartását, cselekvési alapelvként fogadva el a környezet iránti felelősség gyakorlását.  
 
11. A jogszabályok betartása  
A Tendam minden beszállítója köteles biztosítani a helyi, országos és nemzetközi jogszabályokban 
szereplő megkötések teljestését a vállalat, valamint a számára termékeket és szolgáltatásokat biztosító 
alvállalkozások részéről, és nem fogja eltűrni a korrupció, a megvesztegetés és a zsarolás semmilyen 
formáját.  
 
12. Felülvizsgálat  
A kódex hatékonyságának biztosítása érdekében az egész szervezetnek meg kell azt ismernie, és 
betartását ellenőrizhetővé kell tenni.  
A beszállítóknak meg kell teremteniük a szükséges feltételeket ahhoz, hogy a Tendam személyzete 
illetve általa kifejezett módon felhatalmazott harmadik felek ellenőrizni tudják a a Magatartási Kódexben 
foglaltak betartását. 
 


