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A JCDecaux Beszállítói Magatartási Kódexe

A JCDecaux Beszállítói Magatartási Kódexe meghatározza azokat az irányelveket,
amelyeket a JCDecaux-val együttműködő minden beszállítónak üzleti tevékenységének
végzése során globális szinten be kell tartania. Ez a JCDecaux Vállalatcsoport
fenntartható fejlődésre vonatkozó filozófiájának részét képezi.

A jelen Magatartási Kódex elismert nemzetközi normák - a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), Az emberi jogok ENSZ által
elfogadott egyetemes nyilatkozata (UNO), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
nyolc alapvető egyezménye (ILO) által megfogalmazott irányelvek - alapján tükrözi
a JCDecaux elvárásait az etika, az emberi jogok, a munkahelyi egészség és
biztonság, illetve a környezet témakörei tekintetében.
A JCDecaux Beszállítói Magatartási Kódexének aláírásával (a továbbiakban:
Magatartási Kódex) a beszállító a jelen Kódex feltételeit fenntartások nélkül
elfogadja, és a Vállalatcsoporttal szemben vállalja a jelen dokumentumban foglalt
elvek maradéktalan betartását.
A Magatartási Kódex a JCDecaux Vállalatcsoport Beszerzésekre vonatkozó
Általános Szerződési Feltételeinek részét képezi. A Magatartási Kódex aláírását
követően a Kódex a JCDecaux vállalat és a vonatkozó beszállító között létrejött
szerződéses beszerzési dokumentáció szerves részét képezi.
Amennyiben valamely helyi jogszabály vagy szabályozás a Magatartási Kódexben
foglaltaknál nagyobb mértékű védelmet biztosít, az esetben a beszállítók kötelesek az
adott helyi jogszabály vagy szabályozás rendelkezései szerint eljárni.

3

JCDECAUX
A JCDecaux működését meghatározó elvek
Minőség
A pontosság, valamint a folyamatos törekvés termékeink és eljárásaink
tökéletesítésére lehetővé tették a JCDecaux számára egy erős és elismert imázs
kialakítását, illetve a vállalaton belül egy ösztönző és egyesítő vállalati kultúra
kialakítását.
Kötelezettségvállalásaink teljesítése
A Vállalatcsoport által a szakmai kapcsolatai terén generált bizalom úgy alakulhatott
ki, hogy a JCDecaux kötelezettségvállalásainak mindenképpen eleget tesz.
Fenntartható fejlődés
A fenntartható fejlődés a JCDecaux gazdasági modelljének központi eleme; a
JCDecaux utcai bútorok széles választékának tervezésével és fejlesztésével
foglalkozik, amely termékek egyesítik a felhasználók kiszolgálása, az esztétika, a
minőség, a funkcionalitás és a reklámozási hatékonyság szempontjait a hirdetők
számára. A JCDecaux fenntartható fejlődés iránti elkötelezettsége a környezeti,
társadalmi és vállalati szempontokat egyaránt magában foglalja, és az - 2008 óta - a
JCDecaux Vállalatcsoport proaktív és szigorú irányelveinek részét képezi.
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Előírások betartása
A JCDecaux tevékenységét az összes vonatkozó jogszabály és szabályzat előírásainak
megfelelően végzi.
Tisztességes verseny
A JCDecaux nyílt, szabad és tisztességes versenyfeltételeket biztosít beszállítói
számára, a pályázati felhívásokhoz, tenderekhez való szabad hozzáférés, a pályázókkal
való tisztességes bánásmód, az átláthatóság elve és az alkalmazott eljárások nyomon
követhetősége alapján.
Belső korrupció elleni küzdelem
A JCDecaux minden olyan közvetlen vagy közvetett kompenzációt, szolgáltatást vagy
pénzügyi juttatást elutasít, amely ítélőképességét, függetlenségét, objektivitását és
pártatlanságát alááshatja.
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BESZÁLLÍTÓINK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI
Etika
A JCDecaux megköveteli az alábbiakban megfogalmazott etikai elveinek betartását
annak érdekében, hogy beszállítóival megfelelő teljesítményt nyújtó, hosszú távú
üzleti kapcsolatot alakíthasson ki.
Engedélyek és jóváhagyások: a beszállítók kötelesek garantálni a tevékenységük
végzéséhez szükséges engedélyek és jóváhagyások érvényességét, és adott
esetben kötelesek a vonatkozó tanúsítványokat a JCDecaux részére átadni.
Üzleti tisztesség/korrupcióellenes magatartás: a beszállítók kötelesek tartózkodni
bármilyen juttatás vagy készpénz-fizetés haszonszerzés vagy jogtalan előny
szerzése céljából történő közvetlen vagy közvetett felajánlásától vagy igénybe
vételétől. A JCDecaux munkavállalói által elfogadható ajándékok (áruk és
szolgáltatások) maximális értéke 100 EUR; az ezen értékhatáron belül felajánlott
ajándékokat az adott munkavállaló munkahelyére, és nem személyes lakcímre kell
címezni.
Összeférhetetlenség elkerülése: a beszállítók kötelesek minden olyan, a
JCDecaux valamely munkavállalójával fennálló személyes, pénzügyi vagy egyéb
érdekről tájékoztatást adni, amely kapcsolataikat bármely módon befolyásolhatja,
vagy egyéb módon összeférhetetlenség látszatát keltheti.
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Átláthatóság: a beszállítóknak a JCDecaux számára átláthatónak kell lenniük, és
kötelesek a JCDecaux részére vállalkozásuk gazdasági és pénzügyi helyzetéről az
általuk képviselt iparág szabályainak és általános gyakorlatának megfelelő és
tisztességes módon tájékoztatást adni.
Tisztességes verseny: a beszállítók kötelesek betartani a szabad és tisztességes
versenyre vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, és tartózkodniuk kell a visszaélő,
illetve jogellenes magatartástól, a versenyt korlátozó vagy versenyellenes visszaéléstől
és gyakorlattól. Ezek lehetnek megállapodások, domináns pozícióval való visszaélés,
gazdaságilag függő helyzetben lévő vevő vagy beszállító kizsákmányolása.
Szellemi tulajdon: a beszállítók kötelesek a JCDecaux szellemi tulajdonjogait
tiszteletben tartani, a JCDecaux találmányainak, fejlesztéseinek, koncepcióinak, üzleti
titkainak, szabadalmainak, szerzői jogainak, védjegyeinek és egyéb szellemi
tulajdonjogainak tiszteletben tartása által, amely többek között magában foglalja a
JCDecaux utcabútorairól és/vagy védjegyeiről készült képei bármilyen közegben való
reprodukálásának tilalmát, kivéve, ha arra az illetékes JCDecaux társaság előzetesen
engedélyt adott.
Titoktartás: a beszállítók kötelezik magukat arra, hogy az általuk hozzáférhető
személyes információk és a JCDecaux bizalmas és védett információi megfelelő
védelméről gondoskodnak, az adott jogszabályi környezet irányadó törvényeinek és
előírásainak, illetve a vonatkozó titoktartási megállapodásoknak a betartása mellett.
Figyelmeztetés és retorzió elkerülése: a beszállítók kötelesek a JCDecaux felé a jelen
Magatartási Kódexben foglalt környezeti, társadalmi és etikai szabályok bármilyen
megszegését jelenteni, és a vállalatukon belül fel kell hívniuk munkavállalóik figyelmét
arra, hogy büntetéstől való félelem nélkül jelezzék esetleges aggodalmukat, illetve
jelentsenek és ítéljenek el bármilyen általuk tapasztalt jogi vagy etikai szabálysértést
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Társadalmi szempontok
A beszállítók kötelesek a vonatkozó, hatályos helyi, nemzeti és nemzetközi
jogszabályokat és előírásokat az adott foglalkoztatási területen munkajogi
szempontból betartani.
A beszállítóknak minimálisan az alábbi nemzetközi szabványokat kell betartaniuk:
A kényszermunka felmondásáról (29. sz. és 105. sz. ILO Egyezmény): a
beszállítók kötelesek tartózkodni mindennemű kényszermunka vagy kötelező munka
alkalmazásától szankciós fenyegetés által, személyazonosságot igazoló
dokumentumok visszatartása által, dolgozóktól származó biztosítéki letét vagy egyéb
korlátozás formájában.
A foglalkoztatás alsó korhatáráról (138. sz. ILO Egyezmény): a beszállítók
kötelesek tartózkodni olyan személyek foglalkoztatásától, akiknek életkora
alacsonyabb, mint az adott joghatóság által előírt, betöltött iskolaköteles életkor,
vagy bármely esetben akik 15 évesnél fiatalabb személyek.
Az egyesülési szabadságról és a kollektív tárgyalási jogról (87. sz. és 98. sz.
ILO Egyezmény): a beszállítók kötelesek elismerni és tiszteletben tartani
munkavállalóik egyesülési szabadságát, illetve a kollektív tárgyalásra való jogot.
Az egyenlő bánásmódról (100. sz. és 111. sz. ILO Egyezmény): a beszállítók
kötelesek minden munkavállalójukat egyenlő és tisztességes bánásmódban
részesíteni, és kötelesek a faj, bőrszín, nem, vallás, politikai nézet, nemzetiség,
társadalmi származás vagy a vonatkozó törvények szerint védett egyéb kategória
alapján történő megkülönböztetést mellőzni.
Humánus bánásmód: a beszállítók kötelesek a testi fenyítés, erkölcsi vagy fizikai
erőszak, illetve pszichológiai vagy szexuális zaklatás minden formáját mellőzni.
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Munkaidő (30. sz. ILO Egyezmény): a beszállítók kötelesek betartani a munkaidő
korlátozására és a túlóra szabályozására vonatkozó minden nemzeti és helyi jogszabályt.
A 14. sz. és a 106.sz. ILO Egyezményekben foglaltaknak megfelelően a beszállítók
minimálisan 24 egymást követő órányi pihenőidőt kötelesek biztosítani minden hét napos
időszakban minden munkavállaló számára.
Kompenzáció: a beszállítók kötelesek olyan kompenzációs szabályzatot alkalmazni,
amelyek a nemzeti vagy helyi jogszabályok által meghatározott hivatalos minimálbér
összegének megfelelnek, vagy azt meghaladják; kifejezett jogi szabályozás hiányában
kötelesek olyan rendes bért biztosítani, amely munkavállalóiknak az adott joghatóság
keretében meghatározott alapvető szükségleteit minimálisan fedezi.
Fizetett szabadság: a hatályos helyi, illetve nemzeti jogszabályoknak megfelelően a
beszállítók kötelesek munkavállalóik részére szolgálati éveik szerinti minimális fizetett
szabadságot biztosítani.
A JCDecaux azon beszállítókat részesíti előnyben, akik a 132. számú ILO
egyezmény rendelkezéseinek megfelelnek.
Szülési szabadság: a beszállítók kötelesek a hatályos helyi vagy nemzeti előírásoknak
megfelelő minimális számú napot kitevő szülési szabadságot biztosítani, és kötelesek mindent
megtenni annak érdekében, hogy a szülési szabadságon lévő munkavállaló munkájába - vagy
azzal egyenértékű munkakörbe - visszatérésekor visszatérhessen.

A JCDecaux azon beszállítókat részesíti előnyben, akik a 103. számú ILO
egyezmény rendelkezéseinek megfelelnek.
Társadalombiztosítás: a beszállítók kötelesek az adott joghatóság által kötelezően előírt
TB járulékokat befizetni.
A JCDecaux azon beszállítókat részesíti előnyben, akik az állami védelmi rendszerek
hiányosságait kompenzálni igyekeznek, pl. magánbiztosítási program alkalmazásával,
ideértve az egészségügyi szolgáltatásokat, rokkantsági biztosítást vagy nyugdíjbiztosítást, a
102. sz. ILO Egyezményben foglaltak szerint.
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Munkahelyi egészség, biztonság és higiénia
A beszállítók minimális követelményként kötelesek az adott joghatóság hatályos
törvényeit és szabályait betartani, és megtenni a szükséges intézkedéseket annak
biztosítása érdekében, hogy munkavállalóik számára biztonságos és higiénikus
munkakörnyezetet biztosítsanak, megőrizve a dolgozók testi épségét, a 155. sz. ILO
Egyezményben foglaltak szerint, mind az üzemi műhelyekben, irodákban, külső
létesítményekben vagy életterekben (pl. vállalati önkiszolgáló étterem és étterem).
Munkahelyi biztonság: a beszállítók kötelesek gondoskodni arról, hogy az épületek
a hatályos épület-fenntartási és biztonsági szabványok előírásainak megfeleljenek,
amelynek keretében az épületeket szakemberekkel rendszeresen ellenőriztetik,
illetve a beszállítók kötelesek gondoskodni a munkahelyen használt gépek és
berendezések biztonságos állapotáról is.
Biztonságtechnikai oktatás: A JCDecaux azon beszállítókat részesíti
előnyben, akik dolgozóikat megfelelő oktatásban részesítették a gépek és
berendezések üzemeltetése vonatkozásában, és tájékoztatták munkavállalóikat az
adott gépekre és berendezésekre vonatkozó biztonsági eljárásokról.
Felkészülés vészhelyzetekre: A JCDecaux azon beszállítókat részesíti
előnyben, akik a biztonsági és egészségvédelmi kockázatokat azonosították és
felmérték, azokkal kapcsolatban megelőző intézkedéseket tettek és intézkedési
terveket léptettek életbe, és akik dolgozóikat felkészítették a vészhelyzetben való
cselekvésre.
Munkahelyi balesetek: a beszállítók kötelesek a munkahelyi balesetek és
foglalkozási megbetegedések megelőzésére, kezelésére és figyelésére irányuló
eljárásokat és rendszereket alkalmazni. A beszállítók kötelesek a vonatkozó
foglalkozás-egészségügyi és biztonsági jogszabályokat és alkalmazandó biztosítási
követelményeket betartani (pl. üzemi felelősségbiztosítás).
A beszállítók kötelesek munkavállalóik vegyi, biológiai és fizikai anyagoknak való
kitettségének mértékét azonosítani és felmérni; munkavállalóik számára kötelesek a
megfelelő védőfelszerelésekről gondoskodni.
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Fizikai munka: A JCDecaux azon beszállítókat részesíti előnyben, akik munkavállalóik
tekintetében azonosították és felmérték azok bizonyos fizikai tevékenységekkel járó
veszélyeknek való kitettségét: anyagmozgatás, nehéz tárgyak szállítása, hosszú ideig tartó
álló munka, ismétlődő tevékenységek, stb.

Munkahelyi higiénia: a hatályos higiéniai előírásoknak megfelelően a beszállítók
kötelesek munkavállalóik számára olyan helyiségeket biztosítani, amelyek megfelelő
tisztaságúak és szellőztetésűek, használható szaniter helyiségekkel, ivóvíz hozzáféréssel
és étkező helyiségekkel rendelkeznek. A beszállítók által biztosított szállásnak és
munkásszállóknak tisztának, higiénikusnak, biztonságosnak és lakhatónak kell lenniük
(meleg víz, fűtés és szellőztetés, illetve elegendő tér/hely).
Az egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítása: A JCDecaux
azon beszállítókat részesíti előnyben, akik rendelkeznek egészségvédelmi és biztonsági
irányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal (OSHAS 18001 vagy azzal egyenértékű
tanúsítvány) a tevékenységeikkel kapcsolatos kockázatok felmérése, ellenőrzése és
megelőzése érdekében, illetve a munkavállalók és beszállítók figyelmének felhívása
céljából.
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Környezetvédelem
A beszállítók minimális követelményként kötelesek azokat a hatályos helyi, nemzeti
és/vagy
nemzetközi
jogszabályokat
betartani,
amelyek
tevékenységeik
szempontjából a környezetvédelemre nézve irányadóak.
Víz: a beszállítók kötelesek a szennyvizet annak a környezetbe engedése előtt
kezelni, vagy azt engedéllyel rendelkező szennyvízkezelő műben kezeltetni.
A JCDecaux azon beszállítókat részesíti előnyben, akik rendelkeznek a
vízfogyasztásuk csökkentésére irányuló szabályzattal.
Hulladék: a beszállítók minimális követelményként kötelesek a veszélyes és a nem
veszélyes hulladékot egymástól elkülöníteni, az ilyen hulladékot megfelelő
körülmények között tárolni, és gondoskodni arról, hogy a hulladék kezelése a
hatályos helyi jogszabályoknak megfelelően történjen.
A JCDecaux azon beszállítókat részesíti előnyben, akik elkötelezettek az általuk
generált hulladékanyagok mennyiségének csökkentése és az ilyen hulladékok
újrahasznosításának maximalizálása iránt.
Veszélyes termékek: a beszállítók kötelesek vegyi anyagaikat és veszélyes anyagaikat
megfelelő módon azonosítani, nyilvántartani és kezelni, a hatályos szabályokban előírtak
szerint, illetve olyan megközelítést alkalmazva, amely garantálja az ilyen veszélyes
termékek kezelésének, szállításának, tárolásának, használatának, újrahasznosításának,
újra-felhasználásának és ártalmatlanításának biztonságos voltát.

A JCDecaux megköveteli beszállítóitól, hogy azok elektronikus termékei a JCDecaux
számára gyártott termékek tekintetében az egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozását célzó RoSH
irányelv és a hulladék elektromos és elektronikai berendezésekről szóló (WEEE)
irányelv előírásainak, illetve a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról szóló REACH rendeletben foglaltaknak
megfeleljenek.
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A JCDecaux beszállítóitól elvárja, hogy ők is elkötelezettek legyenek a környezet
védelme, a természeti erőforrások, illetve az éghajlatváltozás elleni küzdelem iránt, a
JCDecaux számára végzett tevékenységek, illetve egyéb tevékenységeik
vonatkozásában egyaránt.
Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása A JCDecaux azon beszállítókat
részesíti előnyben, akik rendelkeznek környezetközpontú irányítási rendszerre vonatkozó
tanúsítvánnyal (ISO 14001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány) a tevékenységeikkel
kapcsolatos kockázatok felmérése, ellenőrzése és megelőzése érdekében, illetve a
munkavállalók és beszállítók figyelmének felhívása céljából.
Levegőszennyezés: A JCDecaux azon beszállítókat részesíti előnyben, akik
rendelkeznek saját szabályzattal az üvegház-hatású gázok, zaj, por kibocsátása és
illékony kémiai részecskék ellenőrzésére és csökkentésére.
A természeti erőforrások megőrzése: A JCDecaux azon beszállítókat részesíti
előnyben, akik rendelkeznek saját szabályzattal az energiafogyasztásuk, illetve
nyersanyag felhasználásuk csökkentésére a természeti erőforrások megőrzése
érdekében.
Környezeti változások / Újítások: a közös értékek teremtésének céljától vezérelve a
JCDecaux azon beszállítókat részesíti előnyben, akik olyan termékeket és szolgáltatásokat
kínálnak, amelyek környezeti hatása alacsonyabb a JCDecaux által előírt specifikáción belül,
és szintén előnyben részesíti a megfelelő környezetvédelmi gyakorlat alkalmazását is.
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ALKALMAZÁS, TERJESZTÉS ÉS MONITORING
Alkalmazási és terjesztési eljárások
A Magatartási Kódex aláírásával a beszállítók annak feltételeit elfogadják, és a
JCDecaux Vállalatcsoporttal szemben vállalják, hogy a JCDecaux minimális
követelményeinek eleget tesznek.
Amely esetben a helyi törvényi előírások és szabályok enyhébb rendelkezést
tartalmaznak, az esetben a Magatartási Kódex rendelkezései az irányadók,
amennyiben azok nem ütköznek hatályos jogszabályba.
Amennyiben a beszállítók rendelkeznek saját Magatartási Kódex-szel, vagy a
Magatartási Kódex-szel egyenértékű szabályzattal, azaz olyan Kódex-szel vagy
szabályzattal, amely legalább a jelen Kódexben foglalt előírásokat tartalmazza, az
esetben az adott Kódex vagy szabályzat - a JCDecaux előzetes jóváhagyásával elfogadható, és ez esetben a Magatartási Kódex aláírása nem kötelező. Azonban a
JCDecaux ezen Magatartási Kódex tartalmáról minden beszállítóját tájékoztatja.
A JCDecaux beszállítóitól elvárja, hogy (i) azok saját beszállítóikat, szolgáltatóikat és
alvállalkozóikat tájékoztassák a jelen Magatartási Kódexben foglalt irányelvekről, (ii)
gondoskodjanak arról, hogy azok az abban foglaltakat betartsák, és olyan
beszállítókat vagy alvállalkozóakt alkalmazzanak, akik ugyanezen kötelezettségeket
betartják és a működésük szempontjából irányadó joghatóság törvényi előírásaival
és szabályaival összhangban cselekszenek.
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Igazolás és értékelés
A JCDecaux fenntartja magának a jogot annak vizsgálatára és ellenőrzésére, hogy
beszállítói a jelen Magatartási Kódexben foglalt követelményeket betartják. Az utóbbiak
kötelesek megadni a szükséges információkat a jelen Magatartási Kódex irányelveinek
igazolásához és értékeléséhez, különös tekintettel a szociális és környezetvédelmi
engedélyekre vonatkozó bizonyítékokra.
E tekintetben a JCDecaux egy két lépésből álló eljárást alkalmaz beszállítói
értékeléséhez:
1. A JCDecaux a beszállítókat belsőleg értékeli, egyrészt annak felmérése érdekében,
hogy azok milyen mértékben felelnek meg a Magatartási Kódex előírásainak, másrészt
azok fenntartható fejlődésre vonatkozó általános teljesítményének értékelése céljából.
2. A beszállítókat a JCDecaux vagy a JCDecaux által megbízott harmadik fél jogosult
ellenőrizni annak igazolása érdekében, hogy azok betartják-e a Magatartási Kódexben
foglalt irányelveket, és azokat a gyakorlatban is alkalmazzák-e.
Ez a folyamat a Vállalatcsoport globális beszerzési eljárásának részét képezi, és a beszállítók
működésére vonatkozó, a JCDecaux által végzett értékelések és ellenőrzések (költség,
minőség, idő) folyamatába integrált lépésnek tekintendő.

Amennyiben bizonyos cselekedetek vagy körülmények a jelen Magatartási Kódex
előírásainak megszegését vonják maguk után, vagy ha a beszállító a Magatartási Kódex
be nem tartásának korrigálását megtagadja, vagy nem teszi meg a szükséges
erőfeszítéseket a javító intézkedések megtételére, az esetben a JCDecaux fenntartja
magának a jogot az adott beszállítóval fennálló összes szerződés felmondására, a
Beszerzésekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeik 12.1. cikkében foglaltak
szerint.
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A jelen dokumentum aláírásával és visszaküldésével a beszállító gondoskodik
arról, hogy a JCDecaux Beszállítói Magatartási Kódexében foglalt irányelveket
megismerje, és azokat betartsa.
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