
SZÁLLÍTÓI 
ALAPELVEK

CÉL
A O-I GLASS, INC. A VILÁG VEZETŐ ÜVEGPALACK- ÉS KONZERVÜVEG-
GYÁRTÓJAKÉNT sörökhöz, borokhoz, szeszesitalokhoz, ételekhez, 
alkoholmentes italokhoz, kozmetikai cikkekhez és gyógyszerekhez készít 
csomagolást. Az O-I több ezer ügyfelet szolgál ki, illetve áll velük partnerségben; 
közül többen is a világ legismertebb élelmiszer- és italmárkáinak gyártói közé 
tartoznak. Az O-I büszke arra, hogy a világ legfenntarthatóbb csomagolásának – az 
öblösüvegnek – gyártója. 

JÓ HÍRÉNEK MEGŐRZÉSE UGYANOLYAN FONTOS AZ O-I SZÁMÁRA, MINT 
AZ ÁLTALA GYÁRTOTT ÜVEGCSOMAGOLÁSOK FENNTARTHATÓSÁGA. 
Az évek folyamán az O-I dolgozói az alábbi irányelvek szerint jártak el, amelyek 
segítségével ők is hozzájárultak az O-I jó hírének fenntartásához:

• a hatályos jogszabályok és előírások betartása, illetve
• a szigorú etikai normáknak való megfelelés, beleértve a maradéktalan és

rendíthetetlen tisztesség iránti elkötelezettséget.

AZ O-I ARRA TÖREKSZIK, HOGY OLYAN SZÁLLÍTÓKKAL KERÜLJÖN 
KAPCSOLATBA, AKIK UGYANILYEN ÉRTÉKRENDDEL RENDELKEZNEK.  
Az O-I elvárja, hogy szállítói a jogszabályoknak és magas etikai normáknak 
megfelelően folytassák üzleti tevékenységüket. Az O-I a világ számos szegletében 
jelen van gyártóként, így nagy hangsúlyt helyez a szállítóival való kapcsolattartásra. 
Az O-I globális ellátási láncának számos helyi, regionális és globális szállító is része, 
akik sokféle terméket és szolgáltatást biztosítanak. 

A SZÁLLÍTÓI ALAPELVEK MEGHATÁROZZÁK AZ O-I ELVÁRÁSAIT, ÉS 
KIEMELIK A MEGFELELŐ MUNKAHELYI IRÁNYELVEKET, AMELYEK 
MEGFELELNEK AZ ÖSSZES HATÁLYOS JOGSZABÁLYNAK, többek között 
a munkaügyi és környezetvédelmi törvényeket is beleértve. Az O-I minden 
olyan szállítójától elvárja, hogy megfeleljen a szállítói alapelveknek, amelyikkel 
szerződéses/üzleti kapcsolatban áll. Emellett az O-I azt is elvárja szállítóitól, hogy a 
saját ellátási láncukat a szállítói alapelvekben lefektetetteknek megfelelően kezeljék.



ÉRVÉNYESSÉGI KÖR
Az O-I a szállítói alapelveket minden olyan szállítóval kapcsolatban 
alkalmazza, amelyekkel az O-I, annak leányvállalatai és üzleti egységei 
világszerte szerződéses/üzleti kapcsolatban állnak, a vállalkozókat és 
a termékek, szolgáltatások szállítóit is beleértve.

1. JOGI KÖVETELMÉNYEK: Amikor a szállítók 
termékeket és szolgáltatásokat biztosítanak az O-I-
nak, betartják az összes hatályos jogszabályt és 
előírást.

2. A MUNKAÜGYI JOGSZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK 
BETARTÁSA:
• A foglalkoztatás minimális életkora – A szállítók 

nem foglalkoztatnak a helyi jogszabályokban 
meghatározott törvényes munkaképes kornál 
fiatalabb munkaerőt.

• Kényszermunka – A szállítók nem alkalmaznak 
kényszer- vagy rabszolgamunkát.

• Emberkereskedelem – A szállítók betartják az 
emberkereskedelmet és a modern rabszolgaságot 
tiltó valamennyi jogszabályt.

• Visszaélések és zaklatások – A szállítók nem 
élnek a testi fenyítés, továbbá más fizikai vagy 
szexuális zaklatás, illetve a dolgozókkal való 
bármilyen visszaélés eszközével. Ebbe a lelki és 
a verbális erőszak és fenyegetés is beleértendő.

• Diszkrimináció – A szállítók nem tesznek 
hátrányos megkülönböztetést semmilyen olyan 
feltétel vagy jellemző alapján, amelyek a hatályos 
jogszabályok vagy előírások védelme alá tartoznak.

• Egyesülési szabadság – A szállítók elismerik és 
tiszteletben tartják minden dolgozó jogát arra, hogy 
bármilyen jogilag elismert szervezethez tartozzanak. 
A szakszervezetek jogait tiszteletben kell tartani.

• Munkaidő, munkahét és fizetés – A szállítók 
betartják a hatályos helyi jogszabályokat.

3. MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG: 
A szállítók olyan munkakörülményeket biztosítanak 
a dolgozóknak, amelyek megfelelnek a dolgozók 
egészségére és biztonságára vonatkozó összes 
jogszabálynak és előírásnak.

4. KÖRNYEZETVÉDELMI GYAKORLAT: Az O-I elvárja 
szállítóitól, hogy működésükben megfeleljenek 
a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak 
és előírásoknak, és hogy megfelelő terveket és 
programokat dolgozzanak ki és alkalmazzanak 
a megfelelés hiányának esetére.

5. FENNTARTHATÓSÁG: A világ legtermészetesebb és 
legfenntarthatóbb csomagolóanyagának gyártójaként 
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az O-I a kezdetektől integrálta üzleti gyakorlatába 
a fenntarthatóságot. Az O-I szorgalmazza szállítói 
számára működésük során a fenntarthatóság 
előmozdítását a fogyasztás csökkentése, a gyártási 
folyamatban felhasznált termékek élettartamának 
növelése és a selejt csökkentése révén. Az O-I 
szorgalmazza szállítói számára, hogy aktívan vegyenek 
részt azon közösségek életében, ahol jelen vannak.

6. KORRUPCIÓELLENESSÉG: Az O-I nevében eljáró 
szállítóknak meg kell felelniük az Egyesült Államok 
külföldi korrupcióval foglalkozó törvénye (U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act) és az Egyesült Királyság 
megvesztegetéssel foglalkozó törvénye (Bribery Act), 
illetve a helyi törvények előírásainak, amelyek az állami 
tisztviselők megvesztegetését taglalják. Bármilyen, az 
O-I szállítójaként végzett vagy az O-I-val kapcsolatos 
tranzakció esetén a szállító sem közvetve, sem 
közvetlenül nem adhat és nem ajánlhat fel kenőpénzt, 
kifizetést vagy bármilyen értéktárgyat bármilyen állami 
tisztviselőnek, állami tulajdonú vállalat dolgozójának 
vagy politikai pártnak azzal a céllal, hogy valamilyen 
üzleti lehetőséget, illetve tisztességtelen üzleti előnyt 
szerezzen vagy megtartson. A O-I nevében eljáró 
szállítók számára tilos ügymenetet megkönnyítő 
juttatások kifizetése állami tisztviselők számára.

7. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG: Az O-I minden 
dolgozójának kerülnie kell az olyan tranzakciókat 
vagy cselekedeteket, amelyek összeférhetetlenséget 
eredményezhetnek az O-I és a saját személyes 
érdekeik között, vagy annak látszatát kelthetik. 
Ebbe a többi szállítóval való bármilyen pénzügyi 
vagy egyéb kapcsolat is beletartozik. A szállítók 
nem alkalmazhatják az O-I dolgozóit, és nem 
eszközölhetnek számukra semmilyen kifizetést 
a szállító és az O-I közötti tranzakciók során.

8. AJÁNDÉKOK, ÉTKEZÉSEK ÉS SZÓRAKOZÁSI 
LEHETŐSÉGEK FELAJÁNLÁSA AZ O-I 
DOLGOZÓINAK: Az O-I dolgozóinak tilos bármi 
olyasmit elfogadniuk a szállítóktól, ami túlmutat 
az alkalmi jellegű és szerény értékű ajándékokon, 
étkezéseken és szórakozási lehetőségeken. Anyagi 
szempontból szerény ajándéknak, étkezésnek és 
szórakozási lehetőségnek számít minden olyan tárgy 
és ajándék, amelynek értéke nem éri el a 100 amerikai 
dollárt. Ez az üzleti étkezésekre, sporteseményekre, 
golfozásra, utazásra és szállásra, koncertekre stb. is 
vonatkozik. Készpénz vagy pénzeszközzel egyenértékű 
ajándékok, például ajándékkártyák elfogadása tilos.
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9. TRÖSZTELLENES ÉS VERSENYJOGI TÖRVÉNYEK:

Bármilyen, az O-I szállítójaként végzett vagy az O-I
vállalattal kapcsolatos tranzakció esetén a szállító
köteles betartani minden hatályos trösztellenes és
versenyjogi törvényt.

10. A BIZALMAS INFORMÁCIÓK VÉDELME: Azok
a szállítók, akik üzleti kapcsolatuk révén hozzáférnek
az O-I bizalmas információihoz, senkivel sem
oszthatják meg ezeket az információkat, amennyiben
az O-I erre előzetesen nem jogosította fel őket.

11. KONFLIKTUSÖVEZETEKBŐL SZÁRMAZÓ
ÁSVÁNYKINCSEK: Az Egyesült Államok törvényei
előírják az O-I és minden más amerikai, nyilvánosan
működő társaság számára, hogy bizonyos adatokat
szolgáltasson olyan konfliktusövezetekből származó
ásványkincsekről (az ún. 3TG-ről: ón, volfrám,
tantál és arany), amelyek a Kongói Demokratikus
Köztársaságból vagy annak szomszédos országaiból
származnak. Az O-I elvárja szállítóitól, hogy minden
olyan információt megadjanak számára, ami lehetővé
teszi, hogy az O-I megfeleljen az Egyesült Államok
szabályozó hatóságainak nyújtandó adatszolgáltatási
kötelezettségeinek annak kapcsán, hogy az O-I-nak
szállított alkatrészek és anyagok tartalmaznak-e
konfliktusövezetekből származó ásványkincseket.
Az O-I elvárja szállítóitól, hogy támogassák azon
erőfeszítéseit, amelyeket annak felszámolására tesz,
hogy a konfliktusövezetekből származó ásványkincsek
felhasználásával bárki közvetlenül vagy közvetve
a Kongói Demokratikus Köztársaságban vagy
annak szomszédos országaiban működő fegyveres
csoportokat finanszírozzon, vagy nekik előnyöket
biztosítson.

12. KERESKEDELMI TÖRVÉNYEK BETARTÁSA: Az O-I
elvárja szállítóitól a hatályos nemzetközi kereskedelmi
törvények és előírások betartását, az embargóra,
bojkottra és más gazdasági szankciókra vonatkozó
törvényeket is beleértve.

13. ÜZLETI NYILVÁNTARTÁSOK: Az O-I elvárja
szállítóitól, hogy pontos és naprakész nyilvántartást
vezessenek minden, az O-I-t érintő üzleti tevékenység
kapcsán, és hogy minden hatályos jogszabálynak
és előírásnak megfeleljenek, a szállítói alapelveket is
beleértve.

14. KOMMUNIKÁCIÓ: Az O-I elvárja szállítóitól,
hogy megfelelő lépéseket tegyenek azért, hogy
tájékoztassák dolgozóikat az itt olvasható szállítói
alapelvek tartalmáról.

15. POTENCIÁLISAN NEM HELYÉNVALÓ MAGATARTÁS
BEJELENTÉSE: Bármelyik szállítónak, amelyik
úgy véli, hogy az O-I egyik dolgozója, vagy bárki,
aki az O-I nevében és/vagy helyett jár el, illegális
vagy egyéb módon nem helyénvaló magatartást
tanúsít, be kell számolnia erről az O-I-nak. A szállító
felveheti a kapcsolatot a dolgozó felettesével vagy
az O-I Etikai és megfelelőségi irodájával, illetve
használhatja az Etikai és megfelelőségi segélyvonalat
az www.oiethics.com oldalon, illetve a segélyvonal
honlapján felsorolt telefonszámokon. A szállítónak az
O-I vállalattal fennálló kapcsolatát nem befolyásolja
hátrányosan egy potenciálisan nem helyénvaló
magatartással kapcsolatban jóhiszeműen tett
bejelentés.

16. FELÜGYELET: A szállítóktól elvárják, hogy az O-I
kérésére igazolják a szállítói alapelvek betartását,
illetve hogy felhatalmazzák az O-I-t és kijelölt
képviselőit (akár külső feleket is), hogy felügyeleti
tevékenységeket, például ésszerű időben tett
értesítéssel jelzett helyszíni ellenőrzéseket végezzen.

17. MEGFELELŐSÉG: Az O-I elvárja szállítóitól, hogy
tartsák be a szállítói alapelveket, és velük összhangban
folytassák üzleti tevékenységüket. Az O-I folyamatos
fejlődésre biztatja szállítóit, hogy megfeleljenek
a szállítói alapelveknek, a folyamatban lévő
kockázatértékeléseket és az azonosított kockázatok
enyhítésére irányuló megfelelő intézkedések
végrehajtását is beleértve.
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS ELÉRHETŐSÉG:
Az O-I vállalattal kapcsolatos további információért vagy 

támogatásért forduljon O-I képviselőjéhez. A szállítói alapelveket 
más nyelveken honlapunkon, az o-i.com felületen lehet elolvasni.

Frissítve: 2019. december. 26.

Ha az O-I-nak bármilyen olyan intézkedés vagy feltétel  
a tudomására jut, amelyik nem felel meg az itt olvasható 
szállítói alapelveknek, az ilyen intézkedéseket vagy  
feltételeket felülvizsgáljuk, és megfelelő javító 
intézkedéseket léptetünk életbe. 
Az O-I emellett elvárja, hogy amennyiben a szállítói alapelveket nem tartják be, és ennek 
jelentős hatása van az O-I üzletmenetére, erről az adott szállítónak haladéktalanul be kell 
számolnia az O-I-nak. Az ilyen jellegű értesítéseket az O-I etikai és megfelelőségi vezetőjének 
kell megküldeni e-mailben, a következő címen: compliance@o-i.com. 

Emellett ha egy szállító részéről felmerül a megfelelés hiánya vagy a nem helyénvaló 
magatartás, a jelentést az O-I etikai és megfelelőségi segélyvonalán is meg lehet tenni 
az oiethics.com oldalon, vagy a segélyvonal honlapján felsorolt telefonszámokon.

A megfelelés hiányával összefüggő helyzetek esetén az O-I és szállítói kidolgozzák a 
megfelelőség hiányának javítási lehetőségeit, beleértve a szállító kötelezettségvállalását 
a megfelelőség hiányának megfelelő határidőn belüli korrigálására. Ha a szállító erre nem 
vállal kötelezettséget, vagy nincs lehetőség javító intézkedésekre, az O-I maga teszi meg 
a megfelelő javító intézkedéseket, amelyekbe a szállítóval folytatott üzleti tevékenység 
megszüntetése is beletartozhat. 


