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MIT VÁRUNK EL A 
BESZÁLLÍTÓINKTÓL?

A Lyreco elkötelezett aziránt, hogy értéket hozzon létre érdekeltjei 
számára, és kapcsolatot alakítson ki munkatársaival, ügyfeleivel, 
beszállítóival, közösségeivel és üzleti partnereivel alapvető értékeit 
szem előtt tartva: a lelkesedést, az agilitást, a tiszteletet és a 
precizitást.

Az ENSZ globális egyezményének aláírójaként 2004 óta a Lyreco 
elkötelezett az emberi jogok támogatása és a társadalmilag 
felelős magatartás előmozdítása mellett, összhangban a Globális 
Megállapodással, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
egyezményével, az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével és az 
OECD iránymutatásaival a multinacionális vállalkozások számára.

Alapelveink már régóta a Lyreco üzleti tevékenységének 
természetes részét képezik, melyek az alábbi Etikai kódexben 
tükröződnek, és kifejezik, hogy kik vagyunk és hogyan működünk 
a Lyreco vállalatnál.
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A JOGSZABÁLYOK BETARTÁSA
—
A Lyreco elkötelezett amellett, hogy betartja a törvényeket, bárhol is folytatja üzleti 
tevékenységét. Arra számítunk, hogy beszállítóink szintén betartják az alkalmazandó 
törvényeket, ideértve a foglalkoztatásra, az emberi jogokra, a környezetre, valamint az 
egészségre és a biztonságra vonatkozó törvényeket.
A Lyreco elutasítja azon beszállítókkal a kapcsolattartást, akik nem felelnek meg a törvénynek.

EMBERI JOGOK
—
A beszállítóknak tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat és harcolniuk kell:
A KÖTELEZETT VAGY KÉNYSZERÍTETT MUNKA MINDEN FORMÁJA ELLEN
A GYERMEKMUNKA ELLEN
A MUNKAVISZONYON ÉS FOGLAKOZTATÁSON BELÜLI HÁTRÁNYOS 
MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLEN

FOGLALKOZTATÁSI GYAKORLATOK
—
Arra számítunk, hogy a beszállítók alkalmazzák munkahelyeiken a  foglalkoztatás, az 
egészség, a biztonság és a környezetgazdálkodás bevált gyakorlatait.

A BESZÁLLÍTÓKTÓL ELVÁRJUK...
—
- hogy tartsák be a rájuk vonatkozó foglalkoztatási törvényeket, beleértve a napi munka 
maximális óráira, a fizetés mértékére, a minimális életkorra, a magánéletre és az egyéb 
tisztességes munkakörülményekre vonatkozókat is.
- hogy magatartásuk legyen összhangban az alkalmazandó biztonsági előírásokkal, beleértve 
a kormányzati követelményeket, az üzemeltetési és létesítmény-specifikus biztonsági 
követelményeket és a szerződéses követelményeket is.
- hogy működésükkel, valamint termékeik forgalmazásával és szolgáltatásaik nyújtásával 
azonosítsák a közegészségügyre gyakorolt hatásukat és reagáljanak rá.
- hogy bánjanak tisztelettel a sérült alkalmazottakkal és biztosítsanak orvosi ellátást a 
munkahelyi baleset és/vagy betegség esetén.
- hogy az ILO-egyezménnyel összhangban tartsák tiszteletben a munkavállalók jogait a 
munkavállalói szervezetek létrehozására, az azokhoz való csatlakozására vagy éppen 
elhagyására, valamint a kollektív tárgyalásokra.
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FENNTARTHATÓSÁG
—
A Lyreco vállalatnál minden alkalmazott felelőssége, hogy mindennapi tevékenysége során 
figyelembe vegye a fenntartható fejlődést. Arra számítunk, hogy olyan szállítókkal dolgozunk 
együtt, akik megosztják a kockázatot és elkötelezettek a fenntartható üzleti gyakorlatok 
iránt. A beszállítóknak meg kell felelniük az alkalmazandó környezetvédelmi szabályoknak, 
rendeleteknek és törvényeknek azokban az országokban, ahol üzleti vállalkozásuk van.

TÖRVÉNYTELEN FIZETSÉG
—
A Lyreco beszállítóival fennálló kapcsolatának alapja a jogszerűség, a hatékonyság és az 
átláthatóság. A szállítók nem kínálhatnak megvesztegetést, visszatérítést vagy semmilyen 
illetlen/törvénytelen fizetséget a Lyreco alkalmazottjának, menedzserének vagy igazgatójának, 
vagy harmadik személynek üzleti célú megszerzés, megtartás vagy nyerészkedés céljából.

AJÁNDÉKOK ÉS SZÓRAKOZÁS
—
Az átláthatóság és az üzleti partnereinkkel fennálló bizalom kiépítése és fenntartása 
érdekében a Lyreco nem engedi meg, hogy alkalmazottai, vezetői és igazgatói ajándékokat 
fogadjanak el (a “logó érték“ kivételével) vagy sport- és kulturális eseményekre szóló 
meghívókat a vállalat bármelyik szállítójától. Ez vonatkozik mind a munkavállalókra, mind a 
közvetlen családtagokra.
Megjegyzés: A “logó érték“ egy viszonylag alacsony értékű elemet jelent, amelyet 
valószínűleg nem érzékelnek úgy, hogy helytelen módon befolyásolja a címzettet, például 
saját logóval ellátott sapka.

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS
—
A Lyreco elkötelezett az üzleti partnereivel kapcsolatos érzékeny információk felelősségteljes 
kezelése mellett. A beszállítók kötelesek megtenni a szükséges lépéseket a Lyreco vállalattal 
fennálló üzleti kapcsolataik során megszerzett információk titkosságának védelme érdekében.
A beszállítók nem adhatják át ezeket az információkat más feleknek a Lyreco írásbeli 
hozzájárulása nélkül.
Az ilyen bizalmas információ magában foglalhatja, de nem kizárólagosan, az alábbi 
információkategóriákat:
TERMÉKÁRAZÁS
KÖLTSÉGEK
ÜGYFELEK
ÁRLISTA AZ ÜGYFELEK SZÁMÁRA
MUNKAVÁLLALÓK
LYRECO KÖZPONTI MODELL-INFORMÁCIÓK ÉS MŰKÖDÉSI RENDSZEREK
INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, SZERVEZETEK KERETE ÉS FEJLESZTÉSE

TITOKTARTÁS
—
Amikor a beszállítók a nevünkben kezelik a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos 
információkat, kérjük őket, hogy biztosítsák ezen információk bizalmas kezelését és védjék 
meg az illetéktelen nyilvánosságra hozataltól. A bizalmas információk védelmével kapcsolatos 
bármilyen problémát / aggodalmat haladéktalanul be kell jelenteni a következő címre: 
raiseyourconcern@lyreco.com
Megjegyzés: a “bizalmas információ“ minden nem nyilvános információt jelent.
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A Lyreco beszállítóival fennálló kapcsolatának alapja a 
jogszerűség, a hatékonyság és az átláthatóság. 
—
A Lyreco kölcsönösen előnyös kapcsolatokra törekszik.

A következő magatartási normák vezetnek bennünket: 

A beszállítók által szolgáltatott információk semmilyen körülmények között sem nyilvánosak, és 
nem kerülnek megosztásra a versenytársak felé.
Nem szolgáltatunk törvénytelen fizetséget vagy ajándékokat a beszállítók alkalmazottai 
számára az üzleti tevékenység megszerzése vagy megtartása, illetve nem megfelelő előny 
megszerzése céljából.
Nem továbbítunk téves, vagy félrevezető megjegyzéseket másoknak a szállítókról, azok 
termékeiről, vagy szolgáltatásairól.

A Lyreco a szállítók kiválasztására irányuló pályázati eljárásokat részesíti előnyben 
a kiválasztási folyamat átláthatóságának maximalizálása érdekében. A szállítókat a 
termékminőség, a szolgáltatások és az árképzés szempontjából értékeljük. A meglévő 
beszállítókat méltányosan kezeljük. A beszállító kiválasztása semmilyen körülmények között 
nem tükrözi a személyes érdeklődést vagy a baráti kapcsolatokat. A Lyreco tisztességes és 
átlátható visszajelzést biztosít a sikertelen ajánlatokról.

A Lyreco biztosítja a tárgyalt feltételek alkalmazását, és a tárgyalási feltételek szerint fizet 
(feltéve, hogy a szállító a szerződés feltételei szerint teljesít).

MIT 
KÍNÁLUNK A 

BESZÁLLÍTÓINKNAK?

JELENTSE BE AGGODALMÁT
—
A beszállítóknak haladéktalanul be kell jelenteniük a kódex megsértését vagy a Lyreco 
alkalmazottjának esetleges etikátlan magatartását a Lyreco menedzserének vagy 
igazgatójának, ha ez nem lehetséges a raiseyourconcern@lyreco.com e-mail címen megteheti 
azt.

DOLGOZZON EGYÜTT A LYRECO VÁLLALATTAL
—
A pályázati kérelem keretében a szállítót és annak tárgyaló csoportját felkérik, hogy az Etikai 
kódexben foglalt kötelezettségeket írásban is vállalja.
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