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A Philip Morris International (PMI) elkötelezett abban, 

hogy üzletvitele megfeleljen a nemzetközileg elismert 

emberi jogi, környezetvédelmi, tisztességes üzletviteli és 

korrupcióellenes alapelveknek. Mindezek olyan közös 

értékeink, amelyek iránymutatást jelentenek számunkra 

és kifejezik az emberi jogok iránti elkötelezettségünket, 

megjelennek továbbá az Útmutató a sikerhez című 

irányelvünkben is. Tükrözik továbbá az ENSZ Globális 

Megállapodásának tíz alapelve, valamint az ENSZ 

vállalatokra és emberi jogokra vonatkozó Irányelvei iránti 

elkötelezettségünket.
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Ezen értékek magukban foglalják azt is, hogyan működünk együtt szállítóinkkal 

az ellátási lánc különböző szintjein. A jelen dokumentum tartalmazza Felelős 

beszerzési alapelveinket: leírja a PMI-vel együttműködő szállítókra vonatkozó 

folyamatokkal és teljesítéssel kapcsolatos követelményeket. Alkalmazásukkal a 

végső célunk az ellátási lánc mérhető, kézzel fogható javítása. Számítunk a folyamatos 

fejlődés iránti elkötelezettségére és támogatására ennek a célnak az elérésében.

Az évek során olyan fontos kezdeményezéseken dolgoztunk együtt 

szállítóinkkal, mint a Megfelelő mezőgazdasági gyakorlat vagy a Mezőgazdasági 

munka gyakorlata programok. Nagyra értékeljük minden egyes szállítónk 

erőfeszítéseit abban, hogy segítségünkre voltak a termékek és szolgáltatások felelős 

beszerzésében és fenntartható értékek teremtésében az ellátási láncban.

A meglévő együttműködésünkre alapozva iparágvezető fenntarthatósági 

programot tervezünk bevezetni a szállítóink segítségével. Hiszünk abban, hogy 

közös erőfeszítéseink eredménye még fenntarthatóbb ellátási lánc létrehozása lesz, 

amellyel lehetőségünk lesz megerősíteni üzleti kapcsolatainkat és értéket teremteni 

üzletfeleinkkel.

Szállítóinktól elvárjuk, hogy megbízható és átlátható módon vezessék be a 

Felelős beszerzési alapelveket. A következőkre kérjük őket:

 •  Folyamatok bevezetése vagy megfeleltetése a meglévő rendszerekkel, 

amelyekkel a szállító azonosíthatja, elkerülheti vagy enyhítheti 

a kockázatokat és azok hatását saját működésük során az üzleti 

kapcsolataikban.

 •  Működésük és ellátási láncuk egybevetése Felelős beszerzési alapelvekkel 

vagy bármely hasonló dokumentummal, pl: az ENSZ Globális 

Megállapodásának tíz alapelvével és az ENSZ vállalatokra és emberi 

jogokra vonatkozó Irányelveivel.

 •  Kommunikáció és aktív együttműködés a munkavállalókkal, szállítókkal 

és egyéb érdekeltekkel, hogy felhívhassák a figyelmet az esetleges 

problémákra.
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Tisztelettel bánni az emberekkel: ez a PMI működésének központi fontosságú 

eleme. 2015-ös elköteleződésünk az ENSZ Globális megállapodás és az üzleti és 

emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvei iránt elősegítette az emberi 

jogokhoz történő szisztematikusabb hozzáállást. Ugyanezt várjuk el szállítóinktól 

is. Ennek érdekében szállítóinknak méretüknek és körülményeiknek megfelelő 

szabályzattal és folyamatokkal kell rendelkezniük, például:

 •  Az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó szabályzat 

elfogadása;

 •  Emberi jogi megfelelőségi eljárás kialakítása a jogsértések 

azonosítására, megelőzésére, az okozott sérelmek enyhítésére és 

felelősségvonásra;

 •  Olyan eljárások, például panaszkezelési mechanizmusok 

bevezetése, amelyek az emberi jogok sérelme esetén a sérelem 

jóvátételét vagy kompenzációját segítik elő.

EMBERI JOGOK
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A PMI szállítóival szemben elvárás, hogy azonosítsák és megakadályozzák 

a nemzetközileg elismert emberi jogok megsértését, a már bekövetkezett 

sérelmeket pedig orvosolják, így különösen:

Kényszermunka és emberkereskedelem 

Ne vegyenek részt és ne tűrjék a kényszermunkát és emberkereskedelmet. 

Hatékonyan azonosítsák és kezeljék működésük során a modern rabszolgaság 

bármely formáját ellátási láncukon belül, legyen az börtönben végeztetett, 

szerződésen, egyoldalú kötelezettségen vagy rabszolgaságon alapuló, vagy 

bármely egyéb formában megvalósuló kényszermunka. Munkavállalók számára 

kölcsön és munkabérelőleg csak közös megállapodással és olyan tisztességes 

feltételekkel nyújtható, amelyekkel a munkavállaló tisztában van, és amelyek 

nem kötelezik a munkavállalót arra, hogy munkaviszonyát a teljes visszafizetés 

megtörténtéig fenntartsa. A munkavállalók személyes okmányainak, például 

útlevelének elvétele vagy visszatartása tilos. A munkavállalóktól a toborzásért, 

adataik feldolgozásáért vagy elhelyezésükért ellenértéket elfogadni tilos, és 

a foglakoztatás feltételeiről minden munkavállalóval egyedileg írásban kell 

megállapodni.

Gyermekmunka 

Gyermekmunka igénybe vétele tilos! Fiatalkorúakat csak szigorúan meghatározott 

körülmények között szabad foglalkoztatni, amennyiben betöltötték már 15. 

életévüket, a foglalkoztatáshoz szükséges minimum életkort vagy túl vannak a 

tankötelezettség felső korhatárán - amelyik ezen korhatárok közül a legmagasabb. 

A 18. életévüket be nem töltött munkavállalók nem végezhetnek olyan feladatokat, 

amelyek veszélyesek az egészségre vagy az érzelmi fejlődésre, nem biztonságosak, 

vagy dohánytermékekre vonatkozó marketing - és értékesítési tevékenységet 

foglalnak magukban.



Munkaidő 

A munkavállalók számára pihenőidőt kell biztosítani. A rendes munkaidőnek meg kell 

felelnie az adott ország törvényi szabályozásának és általában véve nem lépheti túl 

a heti 48 órát. A munkavállalók számára legalább heti egy teljes, azaz huszonnégy 

egybefüggő órás szabadnapot kell biztosítani. A munkavállalók számára biztosítani 

kell az előírt szabadságot és távollétet. A túlórát is beleértve a heti munkaidő nem 

haladhatja meg a 60 órát, és a túlórához a munkavállaló önkéntes beleegyezése 

szükséges.

Munkabér és juttatások 

A munkavállalók részére megfelelő munkabért kell fizetni. A munkabérnek fedeznie 

kell a munkavállalók és családjuk alapvető szükségleteit és megfelelő bevételt kell 

biztosítania számukra. A munkabérnek el kell érnie a jogszabályban meghatározott, 

jogi szabályozás hiányában pedig az adott iparágban szokásos minimálbért. 

A munkabéreket az előírt rendszerességgel, egy összegben kell folyósítani, a 

törvényben előírt juttatásokkal és szabadsággal együtt. Fegyelmi büntetésként 

fizetésmegvonás nem alkalmazható.

Tisztességes és egyenlő bánásmód 
Elfogadó, biztonságos és professzionális munkakörnyezetet kell teremteni. A támadó, 

lealacsonyító vagy megalázó viselkedés és a diszkrimináció nem tolerálható. Egyenlő 

munkaerő-felvételi és foglalkoztatási lehetőségeket kell biztosítani, a személyes 

tulajdonságokon alapuló diszkrimináció nem elfogadható. Minden foglalkoztatással 

kapcsolatos döntést a munkavállalók érdemei alapján, objektíven kell meghozni.

Munkahelyi biztonság 

A balesetek és sérülések elkerülése érdekében biztonságos és egészséges 

munkakörnyezetet kell biztosítani. Az egészségügyi és biztonsági kockázatokat 

be kell azonosítani, ki kell értékelni és kezelni kell. Amennyiben a kockázatok az 

adott helyen nem zárhatók ki, a munkavállalók részére megfelelő védőruhát és 

védőeszközöket kell biztosítani a munkavégzéshez. A munkavállalókat rendszeresen 

egészségügyi és munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, amiről jegyzőkönyvet kell 

felvenni. Ha közvetlenül vagy harmadik félen keresztül szállást is biztosítanak, annak 

tisztának és biztonságosnak kell lennie, és meg kell felelnie a munkavállaló alapvető 

szükségleteinek.
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Egyesülés szabadsága 

A szakszervezetekhez és egyéb munkavállaló érdekképviseleti szervezetekhez 

nyitottan kell hozzáállni. A munkavállalók azon jogát, hogy szakszervezetet 

alakítsanak vagy belépjenek ilyenbe vagy bármely általuk választott szervezetbe, 

tiszteletben kell tartani és nem szabad akadályozni. El kell ismerni a munkavállalók 

kollektív tárgyaláshoz való jogát. El kell ismerni a munkavállalók képviselőinek 

jogát arra, hogy képviseljék a munkavállalókat a munkahelyen és, hogy nyíltan. 

diszkriminációtól való félelem, büntetés megfélemlítés vagy zaklatás nélkül 

kommunikáljanak a munkakörülményekről.

Földdel kapcsolatos jogok 

Tiszteletben kell tartani az egyének és helyi közösségek jogait földjükhöz és 

természeti erőforrásaikhoz, beleértve az őshonos közösségeket is. A helyi 

földtulajdonosokkal tisztességes tárgyalásokat kell folytatni a földhasználatról és 

tulajdonlásról. A jelentős kiterjedésű földterületek jogáról szóló vitákat, valamint 

minden olyan földszerzést kerülni kell, amely miatt embereket kell akaratukkal 

ellentétesen áttelepíteni. A szállítóknak minden, a földhasználattal vagy - szerzéssel 

kapcsolatos döntésének átláthatónak kell lennie, és meg kell felelnie a szabad, 

előzetes és tájékozott beleegyezés alapelveinek.

Ásványi anyagok beszerzése 

Szabályzatot kell elfogadni arról, hogy az előálított termékekhez beszerzett tantál, 

ón, volfrám és arany árából nem finanszírozhatók és semmilyen juttatásban nem 

részesíthetők a Kongói Demokratikus Köztársaság vagy a környező országok 

fegyveres csapatai, vagy olyan országok, amelyekkel kapcsolatban az ásványi 

anyagokra vonatkozó szabályozások be nem tartása szokott felmerülni. Az ásványi 

anyagok beszerzéséről átvilágítást kell végezni és az átvilágítási intézkedéseket 

kérésre a PMI számára hozzáférhetővé kell tenni.

A szektortól, helyszíntől és PMI szállítóinak vagy harmadik felek működésének 
kontextusától függően a szállítóknak további emberi jogokat is figyelembe kell 
vennie, ideértve különösen a helyi közösségek és olyan sérülékeny csoportok jogait, 
amelyek különleges figyelemre szorulnak, és át kell világítani ezen csoportok emberi 
jogainak esetleges megsértésének azonosítását, megelőzését, a sérelmek enyhítését 
és a felelősségrevonást.
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KÖRNYEZETVÉDELMI 
FELELŐSSÉG

Környezetvédelmi megfelelőség 

Be kell szerezni az összes környezetvédelmi engedélyt, jogosítványt, regisztrációt 

és a működést megfelelően dokumentálni kell. Képzést kell tartani a megfelelő 

személyzetnek, hogy biztosan meglegyen a tudásuk és a megfelelőség az 

engedélyekkel és egyéb környezetvédelmi jogi követelményekkel.

Környezetvédelmi menedzsment 

A szállító méretének és körülményeinek megfelelő rendszert kell bevezetni a működés 

környezetvédelmi aspektusainak kezelésére, beleértve a környezetvédelmi hatások 

értékelésére, kezelésére és minimalizálására irányuló intézkedéseket. Megfelelő 

szabályzatot kell bevezetni a környezetvédelmi gyakorlat beágyazására a működésbe 

és tevékenységbe, a szervezeten belül ki kell nevezni a környezetvédelmi témákkal 

foglalkozó felelősöket. Megfelelő intézkedéseket kell tenni a balesetek megelőzésére 

és enyhítésére és a környezetvédelmi teljesítmény folyamatos javítására.
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Források felhasználása és hulladékminimalizálás 

A természeti források felhasználásának minimalizálása, környezetszennyezés 

megelőzése és minél kevesebb hulladék, szennyvíz előállítása, a működéssel vagy 

termékekkel kapcsolatos széndioxid-kibocsátás és egyéb környezetet károsító 

hatások csökkentése a megelőzés alapelvének megfelelően. Fejlődési célokat kell 

meghatározni, mérni kell a teljesítményt és jelentést kell róluk készíteni.
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ÜZLETI 
INTEGRITÁS
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Integritás az értékesítés során 

A dohányzás súlyos betegségeket és függőséget okoz. A termékeink értékesítésével és 

forgalmazásával foglalkozó szállítók csak felnőttek számára értékesíthetik és adhatják el 

a termékeket. A PMI termékei, valamint az azokra vonatkozó marketing - és értékesítési 

tevékenység címzettjei nem lehetnek kiskorúak, nemdohányzók vagy füstmentes 

termékek fogyasztói.

Vesztegetés és korrupció 

Sehol, senkit, semmilyen okból nem szabad megvesztegetni, és nem szabad hagyni, 

hogy a nevünkben bárkit megvesztegessenek. Bármilyen juttatás - a pénzt, ajándékokat, 

szívességeket, szórakoztatást vagy akár egy hivatalos személy hozzátartozójának 

foglalkoztatását is ideértve - felajánlása vagy elfogadása a személy szakmai 

tevékenységének befolyásolásának tűnhet, ezért vesztegetésnek minősül. Hivatalos 

személy részére kötelezettsége teljesítéséért ügymenetkönnyítő juttatásokat (kisebb 

pénzösszeg, készpénz vagy szívesség) adni tilos. A hivatalos személyek részére adott 

valamennyi juttatásról, annak minden változatáról pontos nyilvántartást kell vezetni.

Tisztességes verseny 

Versenyezni csak tisztességesen, a termék vagy szolgáltatás minőségével, 

innovációval, árral, reklámmal és egyéb hasonló jogszerű eszközzel szabad. Az 

üzletére vonatkozó versenyjogi követelményeket meg kell érteni és be kell tartani, 

és nem szabad versenyellenes magatartást tanúsítani.

Bizalmas információk és szellemi tulajdon 

A PMI bizalmas információinak megóvása. Az ilyen jellegű információkat csak a 

meghatározott célra lehet felhasználni szerződéses megállapodásnak megfelelően. 

A PMI beleegyezése nélkül tilos bizalmas információkat megosztani. Nem szabad 

bizalmas információkat gyűjteni más cégekről és cégektől. A munkavállalók 

bizalmas információit és személyes adatait is megfelelő védelemben kell 

részesíteni. A PMI és más cégek szellemi tulajdonjogának védelmét és a  

know-how-t tiszteletben kell tartani.



Érdekellentétek 

A PMI-nek jelenteni kell minden olyan helyzetet, amely a PMI-re vonatkozóan 

érdekellentétnek tűnhet. Az érdekellentétek leginkább olyan helyzetekben jelennek 

meg, ahol a munkavégzés objektivitását befolyásolhatja a személyes érdek. 

Ilyen helyzetek szervezetekkel, magánszemélyekkel vagy ezekkel vegyesen is 

előfordulhatnak.

Tiltott kereskedelem 

Csak a jogszerű üzletvitel megengedett. A hamisítás, csempészet vagy egyéb 

bűncselekmény, pl. pénzmosás megtűrése, elősegítése vagy támogatása tilos.
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IMPLEMENTÁCIÓ
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Annak érdekében, hogy a PMI szállítói könnyen megfeleljenek a Felelős 

beszerzési alapelveknek, összeállítottunk egy átfogó Végrehajtási útmutatót, 

amely részletesen elmagyarázza elvárásainkat és segítséget nyújt a szállítóknak 

az alapelveknek megfelelni működésükben és üzleti kapcsolataikban. Ez 

javaslatokat tartalmaz arra, hogyan tartsák be az alapelveket, és tippeket ad 

működésellenőrzésre, dokumentálásra és irányítórendszerekre.



A kockázatok és hatások azonosítása és a megfelelő válasz megtalálása 

időbe telhet. De jószándékú együttműködést várunk el beszállítóinktól a Felelős 

beszerzési alapelvek bevezetésével kapcsolatban, továbbá jelentést kérünk a mérhető 

fejlődésről és a folyamatos fejlődésre tett erőfeszítésekről. Egyes esetekben segítünk 

is a szállítóknak a nehézségek leküzdésében. Abban az esetben azonban, ha nem 

látunk egyértelmű elköteleződést a negatív hatások megelőzésére, enyhítésére 

és a felelősségrevonásra, illetőleg huzamosabb ideig nincs jele sem a megfelelő 

cselekvésnek, sem a fejlesztésnek, akkor a szerződés megszüntetését is megfontoljuk. 

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Felelős beszerzési alapelvek megsértése esetén a 

szerződést azonnali hatállyal felmondjuk. A szállítók fenntarthatósági teljesítménye 

nagyon fontos tényező lesz azon döntésünkben, hogy az adott szállítóval létesítsünk-e, 

illetőleg fenntartsunk-e üzleti kapcsolatot.

A Felelős beszerzési alapelvek nem keletkeztetnek új jogot a PMI és a PMI szállítói vagy 

egyéb fél között kötött szerződésben foglaltakon kívül, és nem számítanak sem ígéretnek 

sem garanciának.

Mezőgazdasági munkagyakorlati kódexünk és a Megfelelő mezőgazdasági gyakorlat 

programunk továbbra is vonatkozik azon gazdaságokra, amelyekkel mi vagy a 

szállítóink dohánytermesztés céljából szerződéses kapcsolatban állunk.

A szállítók azzal tudják bizonyítani felénk, hogy betartják a Felelős beszerzési 

alapelveket, ha az ENSZ Globális Megállapodásának tíz alapelvének és az ENSZ 

vállalatokra és emberi jogokra vonatkozó irányelveinek megfelelő, összehasonlítható 

standardokat vagy tanúsítási rendszereket állítanak fel.
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SZÓLALJ FEL!
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Határozottan támogatjuk a véleménynyilvánítás kultúráját mindenféle megtorlástól 

való félelem nélkül azok irányában, akik a Felelős beszerzési alapelvek konkrét 

megszegését vagy annak gyanúját bejelentik. Ezért a következőkre kérjük a 

szállítóinkat:

 •  Biztosítsák munkavállalóik számára a könnyen elérhető lehetőséget 

aggodalmaik névtelen megfogalmazására, mindenféle megtorlás 

veszélye nélkül.

 •  Tartsanak fent rendszereket és eljárásokat a felmerült problémák 

kivizsgálására és tegyenek megfelelő lépéseket az összes résztvevő 

nevének bizalmas kezelésére.

 •  Alakítsanak ki lehetőséget az egyének és egyéb érdekeltek számára 

szervezetükön kívül is azt elősegítendő, hogy elmondhassák 

aggodalmaikat és azokra mihamarabb választ is kapjanak.

 •  Tájékoztassák a PMI-t a fő PMI kapcsolattartón keresztül, ha 

bármilyen aggodalmuk van vagy a Felelős beszerzési alapelvek 

megszegését gyanítják.
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A Felelős beszerzési alapelvek ellenőrzésének fontos eleme a láthatóság, hogy 

tudjuk, hogy akikkel üzletelünk, mit tesznek a negatív hatások megelőzése, 

enyhítése és büntetése érdekében.

A PMI igazolja, ha a szállító megfelel ezen alapelveknek a külső és belső 

értékelések alapján, és elvárjuk, hogy a szállítók konkrét lépéseket tegyenek a 

feltárt hiányosságok megoldása érdekében.
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A Vonatkozó Beszerezési Alapelveket az eredeti angol nyelvű verzióból fordították le különböző 
nyelvekre. Amennyiben az angol nyelvű verzió és a lefordított verziók között bármilyen ütközés, 
ellentmondás vagy kétértelműség áll fenn, az angol nyelvű verzió az irányadó.


