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Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás – Kötelezettségvállalások  

  
A CONSTRUCTOR GROUP a fenntartható fejlődést a megbízható vállalatvezetés alapvető 
szempontjának tekinti. A környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) 
megfontolások üzleti tevékenységünk szerves részét képezik. Stratégiánk kulcsfontosságú 
elemének tekintjük a felelős üzleti döntéshozatalt és cselekvést.  

  
Alkalmazhatóság  

  
E szabályzat a CONSTRUCTOR GROUP minden szervezeti egységére, valamint annak 
leányvállalataira is vonatkozik. A szabályzat megvalósításáért a vezérigazgató a felelős, 
ugyanakkor teljesítésének felelőssége a vállalat összes dolgozójának kötelessége. A helyi 
vezető felelőssége, hogy a szabályzatban meghatározott és közzétett elveket minden 
munkavállaló megértse és betartsa, valamint annak betartását saját területén biztosítsa. 
Azok a munkavállalók, akik ésszerűen feltételezett szabályzatszegést gyanítanak, kötelesek 
azt a megfelelő csatornákon jelenteni!  

  

  
Stratégia és célkitűzések  

  
A CONSTRUCTOR GROUP küldetése, hogy ügyfeleinek csúcsminőségű termékekkel 
szolgáljon, alkalmazottainak pedig biztonságos munkakörnyezetet teremtsen. Multinacionális 
vállalatként ebbe beletartoznak a magas fokú környezetvédelmi, társadalmi és 
vállalatirányítási (ESG) szabályok. Jelen szabályzat célja, hogy körvonalazza a 
CONSTRUCTOR GROUP felelős termékgyártásról és forgalmazásról vallott nézeteit, és 
tartalmazza azt is, hogy a vállalat hogyan fogadja be és kezeli az ESG keretében felmerült 
problémákat. A kötelezettségvállalás túlmutat a szabályoknak és szabályzatoknak való 
megfelelésen, célja annak biztosítása, hogy a CONSTRUCTOR GROUP a vállalat, a 
társadalom és a környezet szempontjából fenntartható jövőt támogasson. Szállítóinkat és 
szerződéses partnereinket arra kell biztatnunk, hogy felelős üzleti szabályzatokat és 
gyakorlatokat vezessenek be.  
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Környezet  

  
Az eredményes környezetvédelmi gyakorlatot illetően támogatjuk:  

• Elköteleződésünket a környezetre gyakorolt hatásunk folyamatos fejlesztése iránt.  

• A környezetvédelmet, a környezetvédelmi problémákra való fokozott érzékenységet 
és üzletfeleink felé a helyes gyakorlat képviseletét.  

• A vonatkozó helyi és nemzetközi környezetvédelmi szabályok és törvények 
betartását.  

• Az energiahatékony és eredményes erőforrás-gazdálkodást.  

• Működésünk környezetre gyakorolt hatásának folyamatos megfigyelését és 
minimálisra csökkentését.  

• Olyan termékek tervezését, amelyek életciklusuk végén történő ártalmatlanítása a 
lehető  
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Társadalmi/emberi jogok  

  
A munkavállalói és emberi jogokat illetően, elvárjuk és bátorítjuk:  

• A biztonságos és egészséges munkakörülményeket.  

• A nemzetközi emberi jogok elismerését és az azoknak való megfelelést.  

• Az életkor, faj, nem, vallás, szexuális irányultság, fogyatékosság, nemzetiség, 
szakszervezeti tagság vagy bármilyen más tényező alapján történő megkülönböztetés vagy 
zaklatás kerülését.  

• A munkavállalóknak a helyi munkajogi szabályoknak megfelelő szabad társulását és 
a kollektív szerződés tiszteletben tartását.  

• Működésünkben világszerte zéró toleranciát hirdetünk a gyermekmunka és a 
rabszolgaság ellen. Ugyanezt a beszállítóinktól is megköveteljük.  

• Az iparági és a nemzeti előírásoknak megfelelő munkaórákat, amennyiben vannak 
ilyenek és azok nem túlzóak.  

• Munkaerő-felvételt és előmenetelt kizárólag egyéni érdemi alapon.  

• Olyan munkahelyi környezetet, hol kölcsönös a bizalom és a tisztelet, és ahol minden 
egyes ember felelősnek érzi magát vállalatunk teljesítményéért és hírnevéért.  

• Munkavállalóinkat, hogy képességeiket kibontakoztassák. 
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Vállalatirányítás  

  
Az ESG szabályzat vállalatirányítási részét illetően annak következő szempontjai 
tekintetében kötelezzük el magunkat és támogatjuk a következőket:  

• Magas szintű üzleti etika és egységes fellépés.  

• Zéró tolerancia a korrupcióval szemben és teljes megfelelés a vesztegetés, a csalás, 
a pénzmosás és az adócsalás elleni törvényeknek és szabályoknak.  

• A vonatkozó trösztellenes és versenyjogi szabályoknak való megfelelés.  

• Gazdasági és társadalmi jólét előmozdítása azokban az országokban és 
közösségekben, ahol jelen vagyunk.  

• A velünk üzletet kötő harmadik felek jogos érdekeinek tiszteletben tartása.  

• A vonatkozó törvények és szabályok betartása minden olyan országban, ahol jelen 
vagyunk.  

• Az adatvédelemre vonatkozó elvek betartása minden országban, ahol jelen vagyunk. 
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Munkahelyi biztonság és egészségvédelem  

  
• A Constructor Group munkavállalóinak és ügyfeleinek biztonsága mindennél előbbre 
való.  

Minden ipari és adminisztratív létesítményünkben hatékony biztonsági rendszert vezetünk 
be.  

• A Constructor Group aktívan hozzájárul a tárolóberendezés iparág műszaki 
szabványainak kialakításához.  

• A Constructor Group kellően képzett alvállalkozókat alkalmaz a telepítési 
munkálatokra.  

• A Constructor Group népszerűsíti ügyfelei körében a biztonsági felülvizsgálatok 
előnyeit.  

• A Constructor Group naprakész termékdokumentációt bocsát ügyfelei 
rendelkezésére.  

• A Constructor Group minden vonatkozó termékszabványt és törvényt betart, valamint 
termékfelelősségi biztosítást tart fenn.  

  

A Constructor Group bátorítja alkalmazottait és üzletfeleit, hogy a vállalat, annak 
leányvállalatai vagy alkalmazottai által elkövetett hibákat jelentsék, illetve a fenti 
kötelezettségvállalásokat tartsák tiszteletben.  
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ESG vezetés és jelentéstétel  

E szabályzatot Frank Pohl (Group vezérigazgató) adta ki a CONSTRUCTOR GROUP 
fenntartható fejlődés iránti elköteleződésével összhangban. A szabályzat bevezetését Bian 
Howson (ESG megfelelőségi biztos) és Catherine Andersson (pénzügyi igazgató) felügyelik. 
Az ESG-t érintő problémák évente kétszer kerülnek felülvizsgálatra. A vállalat e 
szabályzatnak való megfelelését az Igazgatótanács ülésein évente be kell mutatni és meg 
kell vitatni.  

  

  

 

 

 

  
Kiadja:  

Név: Frank Pohl  

Beosztás: Constructor Group vezérigazgató  

Dátum: 2017.05.17.  

A szabályzat következő felülvizsgálatának esedékessége: 2018.06.30.   
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