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A Dodd-Frank törvény a nem konfliktusövezetekből 

származó ásványokról 
 

2012. augusztus 22-én a US Securities and Exchange Commission ("SEC") (Az USA értékpapír- és 
tőzsdebizottsága) kiadta a Dodd-Frank Wall Street Reform és Fogyasztóvédelmi Törvény ("Dodd-Frank") 
1502 (b) szakaszára vonatkozó végleges szabályokat, amelyek minden tőzsdén jegyzett vállalkozás számára 
előírják, hogy évente bejelentsék és beszámoljanak a SEC-nek arról, hogy termékeik tartalmaznak-e olyan 
ásványokat (ón, tantál, wolfram és arany, az úgynevezett 3T&G, vagyis a „konfliktusövezetből származó 
ásványok”), amelyek a Kongói Demokratikus Köztársaságból vagy bármely vele szomszédos, a térségben a 
fegyveres milíciákat és a lázadókat támogató országból származhatnak.  
 

VÁLLALATI POLITIKA 

 
1920 óta a Snap-on a vevők, munkatársak, befektetők, franchise partnerek, beszállítók és azon közösségek 
kiszolgálására összpontosít, akikkel és ahol valamilyen üzleti tevékenységet folytat. A Snap-ont az „Akik 
vagyunk” című nyilatkozatban megfogalmazott hitvallása és az alapvető értékei vezérlik, a nyilatkozat az 
alábbi linken tekinthető meg: https://www.snapon.com/EN/Suppliers/Conflict-Minerals-Compliance. A Snap-
on szilárdan hisz abban, hogy a feddhetetlenség, az emberi jogok tisztelete és a társadalmi felelősségvállalás 
iránti elkötelezettsége kiterjed a teljes beszállítói hálózatára, a világ minden pontján. 

 
A Snap-on kötelezettséget vállalt arra, hogy termékeit a törvényeknek megfelelően szerzi be és a 
beszállítóitól is ugyanezt várja el. A Snap-on meghatározta a konfliktusövezetből származó ásványokra 
vonatkozó jelentési kötelezettséggel kapcsolatos teendőit annak érdekében, hogy jelentését a Dodd-Frank 
törvény előírásaival összhangban és a szabályozást betartva készíthesse el.     
 
A Snap-on meg fog felelni a konfliktusövezetből származó ásványokra vonatkozó jelentési 
kötelezettségeknek és be fogja tartani a vonatkozó törvényeket. Ezért tehát a Snap-on:  
 

(i) Megköveteli, hogy az összes beszállítója (aki konfliktusövezetből származó ásványokat tartalmazó 
termékeket vagy alkotórészeket szállít a Snap-on részére) teljes körű éves felmérést készítsen a 
szállított termékekben vagy összetevőkben megtalálható „konfliktus-ásványok” származási 
országáról; 

(ii)   Megköveteli az együttműködést a beszállítók részéről minden olyan esetben, amikor a Snap-on a 
származási országra vonatkozó felmérések kapcsán ügyfél-átvilágítást tart szükségesnek; és  

(iii)   Ha szükségesnek tartja, az átvilágítás keretében meg fogja követelni a beszállítóktól ésszerű 
bizonyítékok bemutatását a beszállítók által kiadott származási bizonyítvány alátámasztására.   

 
Ez a szabályzat a Snap-on által vagy a Snap-on megbízásából a világ bármely részén gyártott összes 
termékre, illetve az összes vásárolt termékre és alkotórészre vonatkozik, azokra is, amelyek a Snap-on által 
gyártott és/vagy értékesített termékekbe épülnek be.  
 

 

 

 

 

 

 
Eredeti 2013. június 10.  
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