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Beszállítói Üzleti Magatartási Kódex 
 
 

1920 óta a Snap-on az ügyfelek, munkatársak, befektetők, franchise partnerek, beszállítók és azon közösségek 

kiszolgálására összpontosít, ahol üzleti tevékenységet folytat. Az „Akik vagyunk” című nyilatkozatban megfogalmazott 

alapvető elveinknek és értékeinknek megfelelően a Snap-on feddhetetlenségre és társadalmi felelősségvállalásra 
vonatkozó kötelezettségvállalása kiterjed a teljes beszállítói hálózatra, a világ minden pontján. A Snap-on részére 
nyújtott szolgáltatások során és azokkal kapcsolatban a Snap-on minden beszállítója – az adott tevékenység helyétől 
függetlenül - köteles betartani ezt a Beszállítói Üzleti Magatartási Kódexet.   
 

1. A beszállítóknak biztosítaniuk kell a munkahelyi egészség és biztonság, az emberi jogok és a környezet 
védelmét. A beszállítóknak be kell tartaniuk a vonatkozó törvényeket és meg kell felelniük a működésük 
szerinti országban hatályos környezetvédelmi, egészségvédelmi és biztonsági előírásoknak és 
jogszabályoknak.    

2. A beszállítók semmilyen formában, sem erőszak, sem csalás, sem kényszerítés révén nem vehetnek részt 
emberkereskedelemben, nem kényszeríthetik szolgaságba vagy rabszolgaságba embertársaikat; tilos a 
szexuális kizsákmányolás vagy az üzleti célú szexuális tevékenység támogatása.       

3. A beszállítók nem alkalmazhatnak és nem támogathatják a gyermekmunkát, meg kell felelniük a 
gyermekmunkára vonatkozó minden hatályos törvénynek és csak olyan munkavállalókat alkalmazhatnak, akik 
megfelelnek a tevékenység végzésének a helyén a legalacsonyabb munkavállalási életkorra vonatkozó 
előírásoknak.  

4. A beszállítók nem alkalmazhatnak és nem támogathatják a kényszermunkát (a) sem személyek súlyos 
sérüléssel való fenyegetése vagy fizikai korlátozása révén; (b) sem olyan rendszerek, tervek vagy minták 
révén, amelyek alapján az adott személy azt hiheti, ha nem végzi el a munkát vagy a szolgáltatást, azzal saját 
maga vagy más személy súlyos sérülését, vagy fizikai korlátozását okozza; (c) sem pedig a törvénnyel vagy a 
jogi eljárásokkal való visszaélés révén.  

5. A beszállítók nem semmisíthetik meg, nem rejthetik és nem kobozhatják el és semmilyen más módon nem 
akadályozhatják meg a munkavállaló hozzáférését a személyazonosító vagy a bevándorlási irataihoz, például 
az útleveléhez és a járművezetői engedélyéhez.   

6. A beszállítók nem alkalmazhatnak félrevezető vagy tisztességtelen módszereket a munkaerő felvétel során 
vagy az állásajánlatok kapcsán. A beszállítók kötelesek a munkavállalók számára hozzáférhető formátumban, 
az általuk érthető nyelven közzétenni a foglalkoztatás legfontosabb feltételeire és körülményeire vonatkozó 
alapvető információkat, beleértve a bérekre és a béren kívüli juttatásokra, a munkavégzés helyére, az 
életkörülményekre, a lakhatásra és a kapcsolódó költségekre (ha ezeket a Snap-on vagy üzletkötői 
biztosítják), a munkavállalót terhelő jelentős költségekre és adott esetben a munka veszélyes jellegére 
vonatkozó információkat. Ha törvény vagy szerződés írja elő, írásba foglalt munkaszerződést, felvételi 
megállapodást és a munkavállalással kapcsolatos egyéb iratokat kell a munkavállaló rendelkezésére 
bocsátani, a számára érthető nyelven.   

7. A beszállítók nem háríthatják át a munkavállalókra a munkaerő-közvetítő ügynökségek díjait és nem vehetik 
igénybe olyan munkaerő-közvetítők szolgáltatásait, akik nem tartják be az adott ország munkaügyi törvényeit.   

8. A beszállítóknak biztosítaniuk kell a hazautazást vagy a megbízatás végén fizetniük kell a hazautazás 
költségeit az olyan munkavállaló részére, aki nem annak az országnak az állampolgára, ahol dolgozik, 
amennyiben a munkavállaló azzal a céllal utazik oda, hogy az USA kormányzati szerződése alapján 
dolgozzon. A beszállítók kötelesek betartani a FAR (Federal Acquisition Regulation – Szövetségi Beszerzési 
Szabályozás) vonatkozó követelményeit, beleértve a FAR 52.222-50 és 52.222.56 pontjait. 

9. A Snap-on értékeli a munkaerő sokféleségét, támogatja és megbecsüli a különböző kulturális értékeket. A 
beszállítóknak be kell tartaniuk a felvétel és a foglalkoztatás megkülönböztetés-mentességével kapcsolatos 
minden hatályos helyi törvényt, beleértve a faji és vallási, a bőrszín, az etnikai származás, a nem és életkor 
szerinti, a fizikai vagy szellemi fogyatékosság, a veterán státusz, a nemi identitás és a szexuális irányultság 
miatti megkülönböztetés-mentességet.  
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10. A beszállítók kötelesek tisztességgel és méltósággal bánni az alkalmazottakkal, nem tűrve a zaklatás 
semmiféle formáját és nem alulértékelve az esetleges zaklatási eseteket, betartva a hatályos helyi 
törvényeket. 

11. A beszállítóknak meg kell felelniük a bérekre, juttatásokra és a munkaidőre vonatkozó minden munkajogi 
előírásnak.  

 

12. Azok a beszállítók, akik alkalmazottjaik számára lakhatást biztosítanak, kötelesek ehhez biztonságos és 
egészséges körülményeket teremteni, a szóban forgó létesítményeknek pedig meg kell felelniük a befogadó 
ország lakhatási és biztonsági előírásainak.  
 

13. A beszállítók nem ajánlhatnak fel pénzt, jutalékot, kölcsönt, szolgáltatást vagy ajándékot a Snap-on 
munkatársainak a Snap-onnal létrejött üzlet feltételeként vagy eredményeként. A Snap-on politikája nem tiltja 
névleges értékű ajándékok elfogadását (50 dollár alatt). Megengedettek a szokásos üzleti ebédek, a 
kikapcsolódás (sport vagy kulturális rendezvényeken való részvétel), továbbá az üzleti kapcsolat elősegítése 
érdekében felmerülő hasonló jellegű és észszerűnek tartott kiadások 50 dollárt meghaladó összegben is, 
amennyiben a munkatárs a vendég társaságában vette igénybe az adott szolgáltatást. A beszállítók kötelesek 
bejelenteni a Snap-on Etikai Segélyvonalán a 866-468-6657 számon, vagy a Snap-on Alelnökének, 

Jogtanácsosának és Titkárságának a 2801 – 80th Street, Kenosha, WI USA 53143 címen minden olyan 

esetet, amikor a Snap-on bármelyik munkatársa kenőpénzt kért tőlük.  

14. A beszállítóknak be kell tartaniuk a szellemi tulajdonjogok, a szabadalmak, a bizalmas információk és a 
személyes adatok védelmére, felhasználására és terjesztésére vonatkozó minden szerződést, megállapodást, 
törvényt és rendeletet. A beszállítóknak meg kell felelniük az e témakörben hatályos minden további belföldi 
és nemzetközi jogszabálynak és rendeletnek.  

15. Azok a beszállítók, akik alvállalkozók igénybevételével juttatják el termékeiket vagy szolgáltatásaikat a Snap-
on részére, felelősek azért, hogy alvállalkozóik is megfeleljenek a Magatartási Kódexben foglaltaknak.  

A beszállítóknak rendszeresen igazolniuk kell, hogy a) elolvasták és megértették a Snap-on 
emberkereskedelem és rabszolgaság ellenes politikáját és a Magatartási Kódexet és azt, hogy b) betartják a 
Snap-on emberkereskedelem és rabszolgaság ellenes politikáját, Magatartási Kódexét, valamint azoknak az 
országoknak az összes munkaügyi törvényét és előírását, amelyekben üzleti tevékenységet folytatnak.  

A Snap-on fenntartja a jogot, hogy beszállítói felmérésekkel és tanúsítványokkal, vagy a Snap-on által 
megfelelőnek ítélt egyéb eszközökkel ellenőrizze a Magatartási Kódex betartását. Ha egy beszállító megsérti 
a Magatartási Kódexet, a Snap-on követelni fogja, hogy haladéktalanul hozza meg a szükséges 
intézkedéseket és készítsen egyértelmű és megbízható cselekvési terveket, amelyek biztosítják a Magatartási 
Kódex betartását. A Snap-on elkötelezte magát a beszállítókkal való együttműködésre a munkahelyi feltételek 
javítása érdekében, ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy minden további felelősségvállalás nélkül 
megszüntesse a jogviszonyt azokkal a beszállítókkal, akik megszegik a Magatartási Kódexet, nem pótolják a 
hiányosságokat, vagy nem biztosítják a Snap-on részére a kért felméréseket és tanúsítványokat.  

 
Ez a Beszállítói Üzleti Magatartási Kódex világszerte érvényes, a Snap-on összes vállalatánál.   
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