
A Crown Holdings, Inc., a globális vállalatcsoportján („Crown”) belül, tevékenységei minden 
területén elkötelezett az etikus és felelősségteljes magatartás mellett. Ezt a hozzáállást a 
Crown Üzleti Magatartási és Etikai Kódexe (a „Crown Kódex”) szabályozza, amely a Crown 
igazgatóira, tisztviselőire és alkalmazottaira egyaránt vonatkozik. A Crown Kódex a vállalat 
honlapján elérhető*. A Crown Kódexben, a vállalat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, 
hogy követi a működési területébe tartozó országok jogszabályainak szövegét és 
szellemiségét, valamint megköveteli az összes alkalmazottjától, hogy megfeleljenek az 
etika, az erkölcs, a becsületesség és a tisztesség legmagasabb szintű követelményeinek.

A jelen Beszállítói Magatartási Kódex (a „Beszállítói Kódex”), amelynek alapját a Crown Kódex 
és egyéb általános etikai alapelvek – mint pl. az ENSZ Globális Megállapodása – képezik, 
azzal a céllal született, hogy a világon a Crown összes beszállítójának etikai célkitűzéseit 
és magatartását azokhoz a normákhoz igazítsa, amelyeket a Crown saját alkalmazottaival 
szemben alkalmaz. A Crown mindegyik beszállítójától elvárja, hogy a Crown-nal kapcsolatos 
minden tevékenysége során a lentebb rögzített alapelvekhez vagy a saját magatartási 
kódexében rögzített hasonló alapelvekhez tartsa magát.

A fenntarthatóság a Crown értékrendjének központi elemét képezi. A jelen Beszállítói 
Kódexnek kulcsfontosságú elemét képezi annak biztosítása, hogy beszállítóink megértsék 
a fenntarthatóságra vonatkozó értékrendünket és azzal összhangban működjenek. 
Beszállítóinkat arra ösztönözzük, hogy folyamatosan dolgozzanak annak érdekében, 
hogy a saját tevékenységeikre, valamint szállítási láncukra vonatkozóan implementálják a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, a jelen Beszállítói Kódexben meghatározott alapelveket.

Crown beszállító alatt minden olyan harmadik felet értünk, akivel a Crown aktív kereskedelmi kapcsolatot 
ápol a termékbeszállítás vagy szolgáltatások igénybevétele terén, beleértve a nyersanyagok és gépek 
beszállítóit, az egyéb áruk és szolgáltatások szolgáltatóit, valamint az alvállalkozókat, tanácsadókat, 
brókereket és ügynököket.

A Crown fenntartja a jogot, hogy a jelen Beszállítói Kódexet időről időre kiegészítse vagy módosítsa. A 
beszállítóinktól elvárjuk a Beszállítói kódex www.crowncork.com/supplier-code-conduct weboldalon 
feltüntetett vagy számukra más módon közvetlenül eljuttatott legújabb változatának betartását.

Kire vonatkozik a jelen beszállítói kódex?

Beszállítói 
Magatartási Kódex

A beszállítói kódex alapelvei

A beszállítók számára kötelezően követendőek az alábbi alapelvek:

Jogszabályok betartása

A beszállítók üzleti tevékenységeik során kötelesek betartani az összes alkalmazandó jogszabály, 
szabályzat, előírás és kormányzati szerv által kiadott rendelet szövegét és szellemét. 
 
Emberi jogok/munkáltatói gyakorlat/egészség - és biztonságvédelem

A Crown elvárja beszállítóitól, hogy támogassák és tartsák tiszteletben az emberi jogok védelmét, valamint 
biztosítsák, hogy emberi jogi visszaélésekben ne váljanak bűnrészesekké.  A Crown elvárja beszállítóitól, 
hogy kövessék az általánosan elfogadott munkáltatói gyakorlatot, valamint, hogy fordítsanak kiemelt *(www. https://www.crowncork.com/investors/corporate-governance/code-business-conduct-and-ethics)

http://www.crowncork.com/supplier-code-conduct
http://www.crowncork.com/investors/corporate-governance/code-business-conduct-and-ethics


Környezet

A környezetvédelem iránti elkötelezettség a Crown üzleti filozófiájának alapvető fontosságú részét képezi. 
A Crown elismeri, hogy az emberi egészség és a környezet védelme olyan megfelelő üzleti gyakorlat, amely 
megóvja az erőforrásokat és biztosítja az alkalmazottak, ügyfelek, a lakosság és a környezet védelmét.  

A tisztább levegő és víz biztosítása, illetve a lerakókba kerülő hulladék mennyiségének csökkentése 
érdekében minden felelős vállalkozásnak kötelessége figyelembe venni a napi szintű döntéshozatali 
folyamatainak környezetre gyakorolt potenciális hatását, valamint a természeti erőforrások 
megőrzésének, az anyagfelhasználás csökkentésének, az újrahasznosítás és a szennyezéscsökkentés 
lehetőségeit. A Crown megköveteli beszállítóitól, hogy vállalkozási tevékenységüket az összes 
alkalmazandó környezetvédelmi jogszabállyal összhangban végezzék, és határozottan ajánlja számukra, 
hogy működésükbe építsenek be fenntartható gyakorlatokat a természeti erőforrások megóvása és a 
környezeti hatásuk minimalizálása érdekében. 

Üzleti tisztesség és korrupcióellenesség

A Crown által az etika, az erkölcs, a becsületesség és a tisztesség terén vallott értékek támogatása 
érdekében a Crown az alábbiakat követeli meg beszállítóitól:

Trösztellenes/versenyjogi követelményeknek való megfelelés - A beszállítók teljes mértékben tartsák 
be a működési országukban érvényes trösztellenes/versenyjogi szabályozások követelményeit. Ennek 
értelmében, például nem vehetnek részt összehangolt ajánlattételben, árrögzítésben, árdiszkriminációban 
vagy az alkalmazandó trösztellenes és versenyjogi szabályokat sértő egyéb tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokban.

Vesztegetés- és korrupcióellenesség - Semmilyen országban, egyetlen Crown alkalmazott vagy a 
Crown nevében eljáró harmadik személy sem fizethet, ajánlhat vagy engedélyezhet fizetést harmadik 
személy számára annak érdekében, hogy a Crown részére illetéktelen előnyöket szerezzen. Tilos továbbá 
az ilyen kifizetések elfogadása vagy kérése. A beszállítóknak tilos részt venniük megvesztegetés jellegű 
fizetésekben, ajánlatokban vagy azok kérésében a Crown alkalmazottaival szemben. Ésszerű, nem 
készpénz jellegű, szimbolikus vagy névleges (alacsony) értékű ajándékok, valamint szabályszerű üzleti 
célokból megvalósuló ésszerű értékű étkezések és szórakozások megengedettek, amennyiben azokra 
nem megvesztegetési vagy jutalmazási vagy egyéb kompenzációs céllal került sor, továbbá még az 
ilyen eljárás gyanúját sem keltik. Tilos a Crown alkalmazottak részére készpénz jellegű ajándék adása 
(beleértve a készpénzzel egyenértékű ajándékokat is, pl. ajándékkártyák, részvények vagy kötvények), 
tekintet nélkül azok értékére.

figyelmet az egészség- és biztonságvédelem kérdéseire. A Crown megköveteli az alábbiakat:

A beszállító ne alkalmazzon törvényes foglalkoztatási korhatár alatti személyeket.

A beszállító nem engedélyezhet létesítményeiben vagy szállítási láncában kényszermunka, 
kényszerszolgálat, rabszolgaság vagy emberkereskedelem alkalmazását.

Elvárás, hogy a beszállítók zaklatásoktól mentes munkahelyet teremtsenek, beleértve a szexuális, 
verbális, fizikai zaklatást, illetve minden olyan demonstratív magatartást, amely sértő, ellenséges vagy 
megfélemlítő közeget teremt.

A beszállítók nem alkalmazhatnak megkülönböztetést sem jelenlegi, sem leendő alkalmazottaikkal 
szemben faj, etnikum, bőrszín, nemzeti származás, származás, nemzetiség, állampolgárság, vallás, 
életkor, nem (a nemi identitás vagy annak kifejezése), szexuális irányultság, fogyatékosság, genetikai 
információ, egyenruhás szolgálat, veterán státusz vagy bármilyen más, alkalmazandó jogszabály által 
védett tulajdonság alapján.

A beszállítóknak törekedniük kell arra, hogy biztonságos munkakörnyezetet teremtsenek valamennyi 
alkalmazandó általános jogszabállyal, annak hiányában pedig a legjobb ipari gyakorlatokkal összhangban. 
Követelmény, hogy a beszállítók intézkedéseket foganatosítsanak a munkahelyi balesetek, sérülések és 
foglalkozási megbetegedések minimalizálása érdekében.

Követelmény, hogy a beszállítók az alkalmazandó jogszabályok értelmében tiszteletben tartsák az 
egyesülési szabadsághoz és a kollektív tárgyalásokhoz való jogokat.

Követelmény, hogy a beszállítók megfeleljenek az összes alkalmazandó munkajogi szabálynak, beleértve 
a bérezésre, túlórákra, fogyatékos munkavállalókra, szabadságokra, hiányzásokra, a maximális 
munkaidőre és a törvényes munkavállalásra vonatkozó szabályokat. 



Összeférhetetlenség – A Crown alkalmazottakkal szemben elvárás, hogy minden esetben a Crown 
érdekeit legjobban szolgálva járjon el, továbbá, hogy kerülje el a személyes, üzleti vagy egyéb 
összeférhetetlenségi helyzeteket.  A Crown elvárja beszállítóitól, hogy támogassák e követelmény 
betartását, és azonnal jelentsék, amennyiben a kapcsolatunkból fakadóan bármilyen tényleges vagy 
potenciális összeférhetetlenség merül fel.

Titoktartás – A Crowntól vagy a Crown képviseletében eljárva bizalmas információkhoz jutó beszállítóink 
kötelesek azokat titokban tartani, és kizárólag a Crownnal szembeni kötelezettségeik teljesítéséhez 
felhasználni.

Szellemi tulajdon védelme – A beszállítók kötelesek tiszteletben tartani a Crown és mások szellemi 
tulajdonjogait, és betartani a Crownnal szemben fennálló jogi és szerződéses kötelezettségeiket a Crown 
által vagy a Crown nevében számukra átadott összes szellemi tulajdon védelme terén.  

Nemzetközi kereskedelem – A beszállítók a Crown segítségére vannak azáltal, hogy kötelezettségeik 
teljesítése során betartják a Crown szempontjából alkalmazandó összes kereskedelmi jogszabályt. 
Ide tartoznak az Egyesült Államok bojkottellenes törvényei, az Egyesült Államok és az Európai Unió 
kereskedelmi szankciós törvényei, export- és importellenőrzési törvényei, valamint az ellátási lánc 
biztonságára vonatkozó törvényei.

Adatvédelem – A beszállítók kötelesek tiszteletben tartani a magánélethez való jogot, és betartani az 
összes alkalmazandó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályt.

Eredet azonosítása – Elvárás, hogy a beszállítók képesek legyenek azonosítani a Crown számára 
szállított termékek és szolgáltatások elsődleges származásának rejtett forrásait. A Crown kérésére a 
beszállító köteles a Crown rendelkezésére bocsátani az ellátási lánc az elsődleges származásig történő 
visszavezetését. Ez a kötelezettség vonatkozik többek között, az Amerikai Egyesült Államok törvényei 
által meghatározott, konfliktusövezetekből származó ásványokra. A Crown elvárja beszállítóitól, hogy 
tanácsokkal lássák el a Crownt, amennyiben a szállított termékek az Amerikai Egyesült Államok törvényei 
által meghatározott, konfliktusövezetekből származó ásványokat tartalmaznak.

Pénzügyi kontrollok – A beszállítók kötelesek szigorú pénzügyi ellenőrzési rendszereket fenntartani, 
valamint teljes és pontos feljegyzéseket vezetni a Crownt érintő üzleti műveletekről és tranzakciókról 
az alkalmazandó adatmegőrzési szabályzatokkal és jogszabályokkal összhangban. Pénzmosásban, 
terrorizmus vagy bűnözői tevékenység finanszírozásában való minden nemű részvétel szigorúan tilos.

Folyamatos tökéletesítés

A Crown üzleti tevékenységét jelentősen meghatározza a kiválóságra és a folyamatos fejlődésre való 
törekvés. A Crown arra ösztönzi beszállítóit és azt ajánlja számukra, hogy:

Folyamatosan tökéletesítsék termékeiket és/vagy szolgáltatásaikat a minőség javítása, a költségek 
csökkentése és termékeik környezetre gyakorolt hatásának csökkentése érdekében.

Az ellátási láncról pontos feljegyzéseket vezessenek.

A környezetre gyakorolt hatások csökkentése érdekében végezzék el azok azonosítását, a célok kitűzését 
és az akciótervek implementálását a vizek védelme, a szennyvíz, az üvegházhatású gázok kibocsátása, a 
hulladéklerakó-használat és a csomagolások terén.

Törekedjenek a környezeti lábnyomuk csökkentésére, köteleződjenek el a folyamatos tökéletesítés és 
fenntarthatóság mellett, valamint támogassák a Crown fenntarthatósági programjának teljesítését.

Nyersanyagaikat – amennyiben azok megfelelnek a Crown termelési folyamata által támasztott 
követelményeknek –fenntartható forrásokból szerezzék be.
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Elszámoltathatóság és megfeleloség

“

A Crown azt ajánlja beszállítóinak, hogy a jelen Beszállítói Kódex követelményeinek teljesítése érdekében 
megfelelő politikákat, irányítási rendszereket, eljárásokat és személyzetet alkalmazzanak.  A Crown 
elvárja beszállítóitól, hogy alkalmazottai felé hatékonyan kommunikálja az általa elfogadott normákat, 
valamint az alkalmazandó jogszabályokat, előírásokat és védelmi irányelveket.

A Crown fenntartja a jogot, hogy a jelen Beszállítói Kódexnek (vagy a beszállító magatartási kódexének 
ezzel egyenértékű rendelkezésének) való megfelelőségről igazolást kérjen a beszállítótól, ezt a 
Crown megfelelőségi tanúsítvány, a beszállító alátámasztó dokumentációjának és feljegyzéseinek 
ellenőrzésének vagy más megfelelő értékelés formájában kérheti. Amennyiben a beszállító nem felel 
meg a követelményeknek, a Crown fenntartja a jogot, hogy a beszállítóval szemben felülvizsgálja meg 
nem felelését, és a meg nem felelés okának felszámolását célzó korrekciós intézkedések foganatosítását 
kérje tőle.

A jelen Beszállítói Kódex egyetlen rendelkezésének sem célja, hogy felülírja valamely konkrét szerződés 
egyedi rendelkezését, illetve amennyiben a jelen Beszállítói Kódex rendelkezése összeegyeztethetetlen 
valamely konkrét szerződés egyedi rendelkezésével, a szerződés rendelkezése az irányadó.


