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A szervezet összes szintjén, valamennyi 
tevékenységében és az összes országban a Bureau 
Veritas elkötelezett a vállalati társadalmi 

alapelvek, a munkahelyi egészség és biztonság, 
környezetvédelem és vesztegetéssel szembeni 
fellépés el  

A jelen Üzleti Partneri Magatartási Kódex (ÜPMK) az 
alábbiakban meghatározott Bureau Veritas Etikai 
Kódexének és Üzleti Partneri Magatartási Kódexének 
rövidített változata. 

Az ÜPMK meghatározza a Bureau Veritas összes 
Üzleti Partnerére vonatkozó követelményeket az 

 
 Vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi 

törvények és szabályzatok, 
 A Bureau Veritas Etikai Kódexe, 
  

Az ÜPMK nemzetközi normákon és szabályzatokon 
alapszik. 

Amennyiben ellentmondás merülne fel a jelen ÜPMK 
rendelkezései és az Etikai Kódex, illetve vonatkozó 
jogszabályok között, az utóbbiak az irányadóak. 

általános követelményeket. 

 

Az ÜPMK a Bureau Veritas Csoport kapcsolt 
vállalkozásainak összes, társasági vagy egyéni 

alvállalkozóként, szolgáltatóként, szállítóként, illetve 
artnerére 

(továbbiakban egyenként „Üzleti Partner”) vonatkozik, 

 

 

 

vegyék tudomásul az ÜPMK-t és vállalják az ÜPMK 

. Az ÜPMK-t 
valamennyi új Ü
partnerek folyamatosan kapják meg. 

Már a kapcsolatunk korai szakaszában igyekszünk 

az ÜPMK gyakorlatban való végrehajtását, beleértve a 

alkalmazását és bizonyos esetekben a célzott 
vizsgálatokat. 

Bizonyos esetekben képzéssel és kapacitásépítéssel 
támogatjuk Üzleti Partnereinket, hogy felhívjuk 
figyelmüket az ÜPMK-ban foglalt normáknak való 
megfelelést támogató intézkedésekre. 

és saját üzleti partnereikkel ismertessék az ÜPMK 
tartalmát. 

jelen ÜPMK-nak és a Bureau Veritas által alkalmazott 
egyéb feltételeknek való megfelelést, vagy igazolják 

 

alapján önértékelést végezzenek a hiányosságok 
azonosításához és megszüntetéséhez.

 

  

A Bureau Veritas üzleti tevékenységét az alábbi alapelvek mentén végzi: Integritás, 
fenntarthatóság és biztonság.  

felvilágosítást kell kérni a Bureau Veritas 
kapcsolattartójától. 
A jelen ÜPMK-nak való nem megfelelés 
intézkedések végrehajtásához vezethet, beleértve 
az üzleti kapcsolat megszüntetését. 

Üzleti Partnereink kötelesek a Bureau Veritas 
részére végzett üzleti tevékenységre vonatkozó 
valamennyi jogszabálynak és szabályzatnak 
megfelelni. Kötelesek a jelen ÜPMK-ban 

alapelveket alkalmazni. 
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Integritás 

1 Vesztege  
E szakasz nem érinti az Etikai Kódex tartalmát. 

A Bureau Veritas teljes mértékben elkötelezett a 
vesztegetés és korrupció elleni fellépés minden 
formája mellett, beleértve a befolyással üzérkedést, 
minden olyan országban, ahol tevékenységet 
végez, és a vonatkozó helyi és nemzetközi 
vesztegetéssel és korrupcióval szemben 
alkalmazott jogszabályoknak való megfelelés 
mellett minden olyan illetékességi területen, ahol a 
Bureau Veritas telephellyel rendelkezik vagy 
szoltatásokat nyújt. 

A Bureau Veritas 
 a vesztegetés és korrupt magatartás 

bármilyen formájával szemben. Szigorúan tilos 

bármely egyéb üzlet
visszafolyatás, befolyással üzérkedés, illetve a 
szabálytalan rávétel vagy egyezkedés 
alkalmazása. 

E tilalom alá tartoznak a politikai célú adományok 
és az ügymenet- azaz kisebb 

kifizetések ahhoz, hogy az adott 

feladatkörében). 

A Bureau Veritas részére végzett munkájuk során 
az Üzleti Partnerek el kell, hogy kötelezzék 
magukat a vesztegetéssel, korrupcióval és 
befolyással üzérkedéssel   
mellett. Gondoskodniuk kell arról, hogy igazgatóik, 

nem adnak, illetve fogadnak el semmilyen 
csúszópénzt, és nem kötnek egyéb szabálytalan 
egyezséget. 

A jogi átvilágítási folyamatunk során bizonyos 
Üzleti Partnereinket felkérhetjük arra, hogy közöljék 

illetve hivatalos kapcsolatot. Minden olyan 
kapcsolatot, amely a jogi átvilágítási folyamat során 
nem állt fenn, vagy azt bármely egyéb okból még 
nem közölték a Bureau Veritas-
leghamarabb közölni kell az Üzleti Partner 

 

Az Üzleti Partnereknek rendelkezniük kell a 

aktualizált nyilvántartásokat kell vezetniük a 
Bureau Veritas-szal végzett tevékenységgel 

könyveik és nyilvántartásaik pontosan tükrözik a 
Bureau Veritas-szal fennálló kapcsolatukkal 
ö

 

Az Üzleti Partner által Bureau Veritas felé 

részletezettnek kell lennie, továbbá m
bizonylatokat kell biztosítani bármely Bureau 
Veritas kapcsolt vállalkozás vagy közös vállalkozás 

indokolásához. 

Haladéktalanul jelenteni kell a Bureau Veritas-t 
ást. 

Az Üzleti Partnerek kötelesek betartani a 
ük illetékességi területén hatályos 
- , beleértve a 

befolyással üzérkedést tiltó jogszabályokat. 

Konkrétan az Üzleti Partnerek NEM  

 
értéket, vagy engedélyezhetik annak átadását 
harmadik személy részére, hogy szabálytalan 

-t vagy az 
Üzleti Partnert; 

 vagy 
egyéb értéket, vagy vállalhatják annak 
elfogadását a Bureau Veritas munkavállalójától, 

más harmadik személy javára szóló szabálytalan 
 

 ajánlatnak fel vagy fogadhatnak el értéket azzal a 
szándékkal, hogy szabálytalan módon 
befolyásoljanak üzleti vagy állami döntéshozatalt, 
illetve ha az adott személy munkáltatója vagy a 

 
átvételét tiltják; 

 eszközölhetnek kifizetést vagy adhatnak át 
értéket harmadik személy részére, ha okkal 
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2  

Az Üzleti Partnereknek gondoskodniuk kell azon 

amely veszélyeztetheti az Üzleti Partnerrel 
viszonyban álló fél vagy Bureau Veritas 
munkavállaló azon képességét, hogy a Bureau 

Veritas üzleti ügyleteivel kapcsolatban hozott 
döntéseit nem befolyásolhatják személyes vagy 
magánérdekek. 

A Bureau Veritas munkavállalójával fennálló 
személyes vagy baráti kapcsolatok nem 
használhatók fel a munkavállaló üzleti döntéseinek 
befolyásolására. Ha egy munkavállaló rokonsági 
viszonyban van egy Bureau Veritas 
munkavállalóval és e tény tényleges vagy esetleg 
összeférhetetlenséget eredményezhet egy ügylet 
vagy üzleti kapcsolat kapcsán, az Üzleti 
Partnereknek haladéktalanul közölniük kell e tényt 

vagy azt közöltetnie kell a Bureau Veritas 
munkavállalóján keresztül. 

3  

Az Üzleti Partnerek kötelesek betartani az Európai 
Unió, Egyesült Királyság és az Egyesült Államok 
valamennyi szankcióját, 
bojkottellenes törvényeit, szabályzatait, 
rendeleteit, irányelveit, megjelöléseit, engedélyeit 
és határozatait, és valamennyi illetékességi 
területen a pénzmosás elleni küzdelemre 
vonatkozó jogszabályokat és szabályzatokat. 

Az Üzleti Partnerek nem hajthatnak végre, illetve 

eredményeképpen az ilyen jogszabályokat és 
szabályzatokat a Bureau Veritas megsérti, illetve 

 
 

4  

A Bureau Veritas nevében személyes adatokat 

kezelésére, felhasználására és továbbítására 
vonatkozó jogszabályokat és szabályzatokat, 
nevezetesen a természetes személyeknek a 

szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendeletében (2016. április 27.) foglalt 
szabályokat. A szolgáltatások nyújtása során 

közzététele engedélyhez kötött. 

 
 

végrehajtani, hogy megvédjék magukat és a 
Bureau Veritas-t a személyes adatok jogellenes 
feldolgozásával, elvesztésével, lopásával, véletlen 
vagy csalárd törlésével, módosításával vagy 
megsemmisítésével, az abban okozott kárral, 
illetéktelen közzététellel, felhasználással, illetve az 
azokhoz való ilyen hozzáféréssel szemben. 

Az Üzleti Partnerek különösen kötelesek betartani 
a Bureau Veritas Globális Információs 
Rendszerekre és Informatikára vonatkozó 
Chartáját, a Bureau Veritas Felhasználók 
Személyes Adatainak Védelmére vonatkozó 
Szabályzatot, és a Bureau Veritas Biztonság-
biztosítási Tervét. 

harmadik személy részére juttatják; 
 ajánlhatnak fel vagy adhatnak át értéket 

harmadik személy részére azzal a céllal, 
hogy az ilyen harmadik személyt rábírják 

intézkedés végrehajtásához vagy 
 

 más személyt e szabályok megsértésére 
semmilyen módon nem bírhatnak rá, 
támogathatnak, azt nem engedélyezhetik. 
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Kötelesek továbbá a Bureau Veritas által 
végrehajtott Adatvédelmi Hatásvizsgálat során 
megállapított kockázatok csökkentésére irányuló 
intézkedési terveket végrehajtani. 

 

Esetleges vagy tényleges adatvédelmi 
szabálysértés esetén az Üzleti Partnerek 

minden indokolt, a Bureau Veritas-szal közösen 
meghatározott intézkedést annak hatásai 
csökkentése érdekében. 

 

5  

A Bureau Veritas a szolgáltatásainak érdemei 

alapelveinek betartására. Betartjuk az összes 
vonatkozó trösztellenes és versenyjogi törvényt  

minden olyan országban, amelyben tevékenységet 
végzünk, és  
hasonló szinten vállaljanak kötelezettséget a 
tisztességes verseny és a vonatkozó trösztellenes 
törvények betartásának biztosítására. 

6  

Üzleti Partnereink a Bureau Veritas-tól kapott 
bizalmas információk felhasználásával nem 
kereskedhetnek 

Bureau Veritas értékpapírokkal, másokat nem 
bíztathatnak az azokkal való kereskedelemre. 

7  

beleértve a Bureau Veritas szellemi 

intézkedések szükségesek a részükre átadott, 
Bureau Veritas-tól származó bizalmas információk 
közzétételének, illetve illetéktelen 

 

kommunikációt. 

Üzleti Partnereink engedély nélkül nem tehetik 
közzé bizalmas információinkat. 

Gondosan járnak az üzleti kommunikáció során és 
biztosítják annak magas színvonalát. 
Hozzájárulásunk nélkül rólunk, szolgáltatásainkról, 
illetve üzleti kapcsolatunkról sajtóközleményt nem 
adhatnak ki. 

Fenntarthatóság 
8  

Az Üzleti Partnerek kötelesek betartani a 
környezettel kapcsolatos összes vonatkozó 
törvényt és szabályzatot, és intézkedni a 
természetes környezet védelme érdekében. 

Kötelesek betartani a földhöz és nemzeti 

törvényt, és biztosítani, hogy minden földterület-
szerzés, illetve földhasználat módosítása 
tiszteletben tartja az érintett személyek és 
közösségek jogait. 

Az Üzleti Partnereknek részt kell venniük a 
biológiai sokféleség fenntartásának biztosításában 

környezetre gyakorolt hatásuk csökkentéséhez és 
a klímaváltozással szembeni fellépéshez. 
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9  

 

  

Az Üzleti Partnerek kötelesek tevékenységeik 
végzése során tiltani a 16 év alatti gyermekek 
foglalkoztatását és kizsákmányolását, 
gyermekmunkát nem alkalmazhatnak, illetve 
támogathatnak (amely a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet meghatározása alapján tartalmazza a 
gyermekeket szellemileg, fizikailag, szociálisan, 
illetve erkölcsileg károsító munkát, illetve amely 

iskoláztatásuk akadályoztatásával). 

A 18 év alatti munkavállalók nem végezhetnek 
munkát az egészségüket és biztonságukat 

 

 
 

Az Üzleti Partnerek kötelesek tiltani a kényszer- 

korlátozás 
nélkül a munkavállalók személyazonossági 
okmányainak lefoglalását, azok 
adósszolgaságban való tartását, valamint a 
katonai, börtön- és rabszolga-
alkalmazását. Minden munka önkéntes alapon 

 

Az Üzleti Partnerek kötelesek betartani a 

törvényt, beleértve a minimálbérre, túlórára és 
juttatásokra vonatkozó törvényeket. A 
munkavállalóik szabadon megszüntethetik 

 

 
 

Az Üzleti Partnerek kötelesek támogatni 
valamennyi munkavállaló jogát a törvényes 
szakszervezetek és az általuk választott egyéb 
szervezetek alapítására, az azokhoz való 
csatlakozásra, és a kölcsönös érdekeiket  

 támogató kollektív tárgyalásra a helyi 

 
illetve elbocsátással kapcsolatos területeken, 
például, diszkriminációmentes politikát kötelesek 
alkalmazni a szakszervezeti tagságra és 
tevékenységre vonatkozóan. Olyan országokban, 
amelyekben a nemzeti jogrendszer tiltja vagy 

szabadsághoz való jogot, az Üzleti Partnerek a 
vonatkozó törvények és jogszabályok keretében 
támogatják a munkavállalói érdekek hatékony 
képviseletét, és a munkavállalók és vezetés 

megoldások alkalmazását. 

kommunikációt a munkahelyükön, ahol a 
megoszthatják 

ötleteiket, aggályaikat és problémáikat, és az 

kapcsolatos problémák kezeléséhez. 

 
zaklatás 
Az Üzleti Partnerek kötelesek tiltani a 
munkavállalókkal szembeni, személyes 
tulajdonságokon alapuló hátrányos 
megkülönböztetés és zaklatás minden formáját, 
ideértve, de nem kizárólagosan a faji 

társadalmi származást, terhességet és 
anyaságot, fogyatékosságot, egészségügyi 
állapotot, családi állapotot és szexuális 
irányultságot. 

  
Az Üzleti Partnerek kötelesek maradéktalanul 

hatályos törvényt, beleértve a minimálbérre, 
túlórára és juttatásokra vonatkozó törvényeket. 

-felvételre,  

Üzleti Partnereink elismerik az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az üzleti vállalkozások emberi 
-irányelvek alapján valamennyi ember emberi jogait. 

tevékenységek és részünkre nyújtott szolgáltatások emberi jogokra gyakorolt hatásának orvoslására. Az Üzleti 
Partnerek kötelezettséget vállalnak a tevék
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kihelyezésre, képzésre, kompenzációra és 

szakképzettségen, teljesítményen, készségeken 
és szaktudáson alapulnak, tekintet nélkül a faji 

nemzeti vagy társadalmi hovatartozásra, korra, 
szexuális irányultságra, családi állapotra, 
egészségügyi állapotra. 

  

Az Üzleti Partnerek kötelesek valamennyi 

 

  

Az Üzleti Partnerek elkötelezettek a 
személyiségi jogok és a szólásszabadság iránt, 
és megtesznek minden szükséges intézkedést, 
hogy munkavállalóikat megvédjék személyes 

felhasználásával, megsemmisítésével, 
módosításával, illetve közzétételével szemben. 
Az Üzleti Partnerek kötelesek munkavállalóik 
személyes adatait a vonatkozó helyi 

kezelni.  

 Gondoskodni kell a munkavállalói adatokra 
vonatkozó, szükség szerinti biztonsági 
biztosítékokról a munkavállalói személyiségi jogok 
és méltóság tiszteletben tartása mellett. 

  

Az Üzleti Partnereknek biztosítaniuk kell a 
munkavállalók, a telephely és berendezések 
biztonságát szolgáló intézkedéseket. A biztonsági 
intézkedések nem sérthetik a helyi közösség 
tagjainak, illetve más harmadik személy 
biztonságát, védelmét, és nem veszélyeztethetik a 
munkavállalók és harmadik személyek emberi 
jogainak tiszteletben tartását. 

  

Az Üzleti Partnerek kötelesek betartani a földhöz 

vonatkozó nemzeti törvényt, és biztosítani, hogy 
minden földterület-szerzés, illetve földhasználat 
módosítása tiszteletben tartja az érintett 
személyek és közösségek jogait. 

 

10  

Az Üzleti Partnerek kötelezettséget vállalnak a 

munkahely biztosításáról, hogy minimalizálják a 
baleset- és sérülésveszélyt, és az összes 
munkavállalóra vonatkozóan csökkentsék az 
egészségügyi és biztonsági kockázatokat. Az 
Egészségvédelmi és Biztonsági Programjuknak 
meg kell felelnie a vonatkozó törvényeknek és 
szabályzatoknak. A Programnak rendelkeznie kell 

veszélyhelyzetekre vonatkozó biztonsági 
eljárások és oktató programok meghatározásáról, 
és a vészhelyzetek kezelésére vonatkozó 
szabályokról és eljárásokról. 

 A Bureau Veritas megbízásából végzett minden 
munkát szigorúan a Bureau Veritas biztonsági 

elvégezni. A Bureau Veritas alvállalkozóknak szóló 
Biztonsági és Védelmi kézikönyve részletes 
utasításokat tartalmaz. 
 
Alvállalkozók kötelesek a Bureau Veritas-nak 
haladéktalanul jelenteni a Bureau Veritas 

minden balesetet. 
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Végrehajtási szabályok 
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Politikája keretében a Bureau Veritas támogatja 
munkavállalóit és Üzleti Partnereit a névvel való 

megítélésük szerint az üzleti tevékenységünkben 
az ÜPMK-val ellentétes jelenséget tapasztalnak. 

 

interneten, emailen és telefonon keresztül. Az 
Üzleti Partnereknek gondoskodniuk kell a 

 

Minden panaszkezelési mechanizmus célja az 
állítások értelmezése, a negatív következmények 
enyhítése, és adott esetben azok orvoslása 
valamilyen formájának biztosítása. 

Az Üzleti Partnereknek ismertetniük kell a 
munkavállalókkal a panaszkezelési 
mechanizmus alkalmazását és meg kell 
magyarázniuk a felmerült problémák kezelésére 

 

Az Üzleti Partnereknek továbbá meg kell tiltaniuk 
a pa
benyújtó munkavállalókkal és egyéb érdekelt 
felekkel szembeni megtorlást. 

12  

Ha az Üzleti Partner tudomást szerez jelen 
ÜPMK saját maga vagy harmadik személy általi 

vannak az 
ÜPMK esetleges megsértésére vonatkozóan, 
haladéktalanul értesítse a Bureau Veritas 

 

 
kapcsolatok” osztály kapcsolattartóját. Az Üzleti 
Partner vagy Ügyfél, illetve közösség által tett 
minden bejelentést kivizsgálják és a Bureau 
Veritas Etikai Kódexében meghatározott 
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Az ÜPMK megsértését a Bureau Veritas 
kivizsgálja és a szabálysértés súlyosságától 

 
 Figyelembe veheti az Üzleti Partner által 

alkalmazott hasonló szabályzatot 
 Meghosszabbíthatja a szabálysértés 

 
 Korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve 

megszüntetheti az Üzleti Partnerrel 
fennálló üzleti kapcsolatot 

 

vesz figyelembe, például, hogy a szabálysértést 
átlátható módon közölték-e és végrehajtottak-e 

Partner szervezetén belül. A Bureau Veritas a 
törvényellenes tevékenységet az állami 
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A Bureau Veritas alábbi dokumentumai támogatják a jelen ÜPMK-  
 Bureau Veritas Etikai Kódex 
 Bureau Veritas Emberi jogi és munkaügyi politika 
 Bureau Veritas Bevonási politika 
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