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e-rendszer.hu Kft partner  
Code of Conduct  
 
1. BACKGROUND  
 
e-rendszer.hu Kft Supplier Code of Conduct outlines 
standards to ensure that working conditions at e-
rendszer.hu Kft’s partner are safe, that workers are 
treated with respect and dignity, that processes are 
environmentally responsible, and that business is 
conducted in an ethical manner. 
 
 
 
2. LEVEL OF STANDARDS  
 
e-rendszer.hu Kft expects that partner adhere to all 
applicable laws, rules and regulations and strive to 
exceed both international and industry best 
practices. The provisions as set forth in this Code of 
Conduct provide the minimum standards that must 
be fulfilled to be an approved supplier to e-
rendszer.hu Kft and the qualifying standards that 
e-rendszer.hu Kft also expects a supplier to meet, 
but not necessarily prior to becoming an approved 
supplier to e-rendszer.hu Kft.  
a.) The minimum standards must be fulfilled 
before being approved as a supplier.  
b.) Regarding the qualifying standards, it is 
the expectation of e-rendszer.hu Kft that partner 
establish clear policies, goals and action plans 
aimed at meeting the standards set forth in this 
Code of Conduct. e-rendszer.hu Kft will monitor that 
milestones have been established and management 
systems have been put in place to ensure that the 
qualifying standards will be fulfilled. Failure to do so 
may impact the future ability of a supplier to conduct 
business with e-rendszer.hu Kft.  
 
e-rendszer.hu Kft recognizes that conformance with 
all of the standards established in this Code of 
Conduct is a dynamic rather than static process and 
encourages partner to continuously improve their 
workplace conditions.  
 
 
 
 
 

3. EVALUATION AND FOLLOW-UP  
 
Partner will be asked to provide information as 

 

e-rendszer.hu partneri  
etikai kódex  
 
1. HÁTTÉR  
 
Az e-rendszer.hu Kft partneri etikai kódex azokat a 
standardokat vázolja, melyek biztosítják, hogy az e-
rendszer.hu Kft partnereinél biztonságosak a 
munkakörülmények, a dolgozók tiszteletteljes és 
méltóságteljes bánásmódban részesülnek, a 
folyamatok a környezetre nézve felelősségteljesen 
zajlanak, és az üzleti tevékenység etikus módon 
folyik. 
 
2. A STANDARDOK SZINTJE 
 
Az e-rendszer.hu Kft elvárja, hogy a partnerei 
betartsanak minden vonatkozó jogszabályi előírást, 
és törekedjenek arra, hogy felülmúlják a nemzetközi 
és az iparági legjobb gyakorlatokat. A jelen Etikai 
kódexben foglalt rendelkezések előírják azokat a 
minimum standardokat, melyeket teljesíteni kell 
ahhoz, hogy az adott vállalat az e-rendszer.hu Kft 
jóváhagyott partnerévé váljon, valamint azokat a 
minősítő standardokat, melyeknek teljesítését az 
e-rendszer.hu Kft szintén elvárja a partnereitől, 
azonban nem feltétlenül az e-rendszer.hu Kft 
jóváhagyott partnerévé történő nyilvánítást 
megelőzően.  
c.) A minimum standardokat a partneri 
jóváhagyást megelőzően kell teljesíteni.  
d.) A minősítő standardokat illetően az e-
rendszer.hu Kft elvárja, hogy a partnerei világos 
szabályzatokat, célokat és cselekvési terveket 
állítsanak fel a jelen Etikai kódexben foglalt 
standardok teljesítése érdekében. Az e-rendszer.hu 
Kft ellenőrzi, hogy mérföldkövek legyenek kijelölve, 
és olyan irányítási rendszerek kerüljenek 
működésbe, melyek biztosítják a minősítő 
standardok teljesítését. Amennyiben a partnerei ezt 
elmulasztja, az a jövőben befolyásolhatja, hogy a 
partner üzleti tevékenységet folytathat-e az e-
rendszer.hu Kft-vel.  
 
Az e-rendszer.hu Kft elismeri, hogy a jelen Etikai 
kódexben foglalt valamennyi standard betartása 
inkább dinamikus, mintsem statikus folyamat, és 
arra ösztönzi a partnereit, hogy folyamatosan 
javítsák a munkahelyi körülményeiket.  
 
3. ÉRTÉKELÉS ÉS UTÁNKÖVETÉS  
 
A partnereknek információkat kell szolgáltatniuk a 
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required by e-rendszer.hu Kft regarding the 
standards in this Code of Conduct. Based on this 
information, the partner will be evaluated and the 
results will be measured and compared. e-
rendszer.hu Kft must have the opportunity to 
conduct on-site evaluations and inspections of the 
supplier’s facilities to review progress in relation to 
these standards. e-rendszer.hu Kft encourages the 
partner to evaluate and monitor their sub-partner, 
since information regarding the compliance of these 
parties with this Code of Conduct might be required 
by e-rendszer.hu Kft.  
 
 
 
4. ELIGIBILITY OF THE SUPPLIER CODE 
OF CONDUCT  
 
The provisions of this Code of Conduct set forth the 
minimum standards and qualifying standards of all 
partner with whom e-rendszer.hu Kft conducts 
business and their sub-partner in the supply chain. 
The partner shall ensure that their relevant sub-
partner meet the principles in this Code of Conduct, 
or the relevant set of principles.  
 
 
5. THE e-rendszer.hu KFT STANDARDS  
 
The standards are grouped into three main 
categories:  

1. Labor  
2. Environment  
3. Business Ethics  

 
General expectations of e-rendszer.hu Kft regarding 
these three areas are as follows:  
 
Labor: e-rendszer.hu Kft expects its partner to 
support and respect the protection of internationally 
proclaimed human rights and to ensure that they are 
not complicit in human rights abuses.  

 
Environment: e-rendszer.hu Kft expects its partner 
to have an effective environmental policy and to 
comply with existing legislation and regulations 
regarding the protection of the environment. Where 
possible, partner should support a precautionary 
approach to environmental matters, undertake 
initiatives to promote greater environmental 
responsibility and encourage the diffusion of 
environmentally friendly technologies that 
implement sound lifecycle practices. Partner should 
strive to implement recognized management 
systems and guidelines, such as ISO 14001.  

 

jelen Etikai kódexben az e-rendszer.hu Kft által 
megkövetelt standardokra vonatkozóan. A 
partnereket a megadott információk alapján 
értékeljük, az eredményeket pedig mérjük és 
összevetjük. Az e-rendszer.hu Kft-nek lehetőséget 
kell adni arra, hogy a partnerei telephelyein 
helyszíni értékelést és szemlét végezhessen, hogy 
felülvizsgálhassa a standardok tekintetében tett 
előrehaladást. Az e-rendszer.hu Kft arra ösztönzi a 
partnereit, hogy értékeljék és ellenőrizzék saját 
alpartnereiket, mivel az e-rendszer.hu Kft bekérheti 
a saját partnereik jelen Etikai kódex előírásainak 
történő megfelelésére vonatkozó információkat is.  
 
 
4. A PARTNEREI ETIKAI KÓDEX 
VÁLASZTHATÓSÁGA  
 
A jelen Etikai kódexben foglalt rendelkezések 
azokat a minimum standardokat és minősítő 
standardokat írják elő, melyeket minden partnerei, 
akivel az e-rendszer.hu Kft üzleti tevékenységet 
folytat, valamint az ellátási láncban szereplő összes 
alpartnere is köteles teljesíteni. A partnereik 
kötelesek gondoskodni arról, hogy saját partnereik 
megfelelnek a jelen Etikai kódexben foglalt 
alapelveknek, illetve a vonatkozó alapelveknek.  
 
5. A e-rendszer.hu KFT STANDARDOK  
 
A standardok három fő kategóriába sorolhatók:  

1. Munkaerő  
2. Környezet  
3. Üzleti etika  

 
A három területre vonatkozóan az e-rendszer.hu Kft 
általános elvárásai az alábbiak:  
 
Munkaerő: Az e-rendszer.hu Kft elvárja, hogy 
partnerei támogassák és tiszteletben tartsák a 
nemzetközileg deklarált emberi jogok védelmét, és 
biztosítsák, hogy az emberi jogok megsértésében 
bűnpártolóként se legyenek érintettek.  

 
Környezet: Az e-rendszer.hu Kft elvárja, hogy 
partnerei hatásos környezetvédelmi szabályzatot 
működtessenek, és megfeleljenek a fennálló 
jogszabályi és egyéb előírásoknak a környezet 
védelmére vonatkozóan. Amennyiben lehetséges, a 
partnereiknek támogatniuk kell a megelőző 
szemléletet a környezetvédelmi ügyekben, 
kezdeményezéseket kell tenniük a nagyobb 
környezetvédelmi felelősségvállalás érdekében, és 
ösztönözniük kell a környezetbarát technológiák 
elterjedését, melyek az életciklusok tekintetében 
ésszerű gyakorlatot valósítanak meg. A 
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Business Ethics:  
e-rendszer.hu Kft expects its partner to adhere to 
the highest standard of ethical conduct.  

 
 
MINIMUM STANDARDS  

 
e-rendszer.hu Kft expects all supplier relations to be 
based on honesty, trust and transparency.  
All e-rendszer.hu Kft partner are obliged to fulfill the 
minimum standards as described below.  
 
 
 

 
A. Labor  

 
1. Forced Labor:  
 
e-rendszer.hu Kft requires its partner to prohibit any 
use of forced, bonded or indentured labor or 
involuntary prison labor, and embrace employment 
practices consistent with ILO conventions pertaining 
to forced labor: Forced Labor Convention, (c.29-
1930) and Abolition of Forced Labor Convention, 
(C.105-1957). All work, including overtime work, 
must be voluntary and workers should be free to 
leave upon providing reasonable notice. Partner 
shall also not require that workers surrender 
personal certificates and identifications, such as 
government-issued identification, passports or work 
permits, as a condition of employment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Child Labor:  
 
e-rendszer.hu Kft requires its partner not to engage 
in any practice inconsistent with the rights set forth 
in the Convention on the Rights of the Child, the ILO 
Minimum Age Convention (C.138-1973) or the 
Prohibition and Immediate Elimination of the Worst 
Forms of Child Labor Convention (C. 182-1999). 
The minimum admission to employment or work 
shall not be less than the age of completion of 
compulsory schooling, normally not less than 15 
years or 14 where the local law of the country 

partnereiknek törekedniük kell az olyan elismert 
irányítási rendszerek és irányelvek bevezetésére, 
mint például az ISO 14001.  

 
Üzleti etika:  
Az e-rendszer.hu Kft elvárja, hogy partnerei a 
legmagasabb szinten betartsák az etikus 
magatartás szabályait.  

 
MINIMUM STANDARDOK 

 
Az e-rendszer.hu Kft elvárja, hogy minden partneri 
kapcsolatának alapja a becsületesség, a bizalom és 
az átláthatóság legyen.  
Minden e-rendszer.hu Kft partner köteles teljesíteni 
az alábbiakban megfogalmazott minimum 
standardokat.  

 

 
A. Munkaerő  

 
1. Kényszermunka:  
 
Az e-rendszer.hu Kft megköveteli, hogy a partnerei 
megtiltsák a kényszermunka és a rabszolgamunka, 
illetve a kényszerített fegyencmunka bármely 
formában történő alkalmazását, és olyan 
munkáltatói gyakorlatot működtessenek, amely 
megfelel az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezetet (ILO) kényszermunkára vonatkozó 
egyezményeiben foglaltaknak: 29. ILO-egyezmény 
a kényszermunkáról (1930), illetve 105. ILO-
egyezmény a kényszermunka felszámolásáról 
(1957). A munkának, beleértve a túlmunkát is, 
minden esetben önkéntes alapon kell történnie, és a 
dolgozóknak szabadon lehetőséget kell adni a 
távozásra a méltányos felmondási időt követően. A 
partnereik nem követelhetik meg azt sem, hogy a 
munkaviszony feltételeként a dolgozók átadják a 
munkáltatónak a személyes azonosító okmányukat 
vagy bizonyítványukat, így például a kormányzat 
által kiadott igazolványukat, útlevelüket vagy 
munkavállalási engedélyüket.  
 
2. Gyermekmunka:  
 
Az e-rendszer.hu Kft megköveteli, hogy a partnerei 
ne alkalmazzanak olyan gyakorlatot, amely a 
Gyermekjogi Egyezmény, a Munkavállalás alsó 
korhatáráról szóló 138. ILO egyezmény (1973), 
illetve A gyermekmunka legrosszabb formáinak 
tiltásáról és azonnali felszámolásáról szóló 182. 
ILO-egyezmény (1999) előírásaiba ütközik. A 
munkavállalás alsó korhatára nem lehet 
alacsonyabb, mint az iskolaköteles kor felső 
korhatára, amely rendszerint legalább 15 év, illetve 
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permits, preferably to the highest age. Additionally, 
all young workers (below 18) must be protected 
from performing any work that is likely to be 
hazardous or to interfere with education or that may 
be harmful to health, physical, mental, social, 
spiritual or moral development. All partner shall 
comply with all laws and regulations governing child 
labor and apprenticeship programs.  
 
 
 
 
 
 
3. Discrimination:  
 
e-rendszer.hu Kft requires that its partner do not 
tolerate any form of discrimination in hiring and 
employment practices on the grounds of age, race, 
color, national origin, religion, sex, disability or other 
characteristics protected by applicable law.  
 
 
 
4. Harassment, Harsh or Inhumane Treatment:  
 
e-rendszer.hu Kft requires its partner to create and 
maintain an environment that treats all employees 
with dignity and respect and does not use any 
threats of violence, sexual exploitation or abuse, 
verbal or psychological harassment or abuse. No 
harsh or inhumane treatment, coercion or corporal 
punishment of any kind is tolerated, nor is there to 
be the threat of any such treatment.  
 
 
 
 
B. Environment  
 
1. Environmental policy  
 
e-rendszer.hu Kft requires its partner to have an 
environmental policy statement.  

 
C. Business Ethics  

 
1. Corruption:  
e-rendszer.hu Kft requires its partner to respect 
local laws and not engage in any form of corrupt 
practices, including extortion, fraud or bribery.  

 
 
 
2. Conflict of Interest:  
e-rendszer.hu Kft partner are required to disclose to 

amennyiben az adott ország helyi jogszabályai 
engedik, úgy 14 év; lehetőség szerint a 
legmagasabb korhatárt kell alkalmazni. Továbbá 
minden fiatalkorú dolgozót (18 éves életkorig) 
kötelező védeni az olyan munka végzésétől, amely 
veszélyekkel járhat, vagy a pedagógiai elvekbe 
ütközik, vagy sértheti az egészségbeli, fizikai, 
mentális, szociális, lelki vagy erkölcsi fejlődést. 
Minden partnerei köteles betartani a 
gyermekmunkára és a szakmai gyakorlati 
programokra (tanulóidőre) vonatkozó valamennyi 
jogszabályi előírást.  
 
 
3. Diszkrimináció:  
 
Az e-rendszer.hu Kft megköveteli, hogy a partnerei 
ne tolerálják a diszkrimináció semmilyen formáját a 
munkaviszony létesítése és működtetése során a 
korra, fajra, bőrszínre, nemzetiségi származásra, 
vallási hovatartozásra, nemre, fogyatékosságra 
vagy a vonatkozó jogszabályokban foglalt, védelem 
alatt álló egyéb jellemzőkre való tekintettel.  
 
4. Zaklatás, durva vagy embertelen bánásmód:  
 
Az e-rendszer.hu Kft megköveteli, hogy a partnerei 
olyan környezetet alakítsanak ki és tartsanak fenn, 
amelyben minden munkavállaló tiszteletteljes és 
méltóságteljes bánásmódban részesül, és amely 
nem alkalmaz erőszakos fenyítést, szexuális 
kizsákmányolást vagy erőszakot, illetve szóbeli 
vagy pszichológiai zaklatást vagy erőszakot. Az e-
rendszer.hu Kft nem tolerálja a durva vagy 
embertelen bánásmód, a kényszerítés vagy a testi 
fenyítés semmilyen formáját, illetve az ilyen 
formákkal való fenyegetést sem.  

 
B. Környezetvédelem  
 
1. Környezetvédelmi szabályzat  
 
Az e-rendszer.hu Kft megköveteli, hogy a partnerei 
nyilatkozzanak a környezetvédelmi szabályzatról.  

 
C. Üzleti etika  

 
1. Korrupció:  
Az e-rendszer.hu Kft megköveteli, hogy a partnerei 
tiszteletben tartsák a helyi jogszabályokat, és 
semmilyen formában ne bonyolódjanak korrupt 
gyakorlatba, beleértve a zsarolást, a csalást és a 
vesztegetést.  

 
2. Érdekellentét:  
Az e-rendszer.hu Kft partnereinek nyilatkozniuk kell 
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e-rendszer.hu Kft any situation that may appear as 
a conflict of interest, and disclose to E-rendszer.hu 
Kft if any e-rendszer.hu Kft employees under 
contract with e-rendszer.hu Kft may have an interest 
of any kind in the supplier’s business or any kind of 
economic ties with the supplier.  

 
3. Gifts and Hospitality:  
e-rendszer.hu Kft accepts gifts or entertainments if 
they are consistent with common business 
practices, are not excessive in value and cannot 
reasonably be construed as a bribe or payoff and if 
they do not violate applicable law. However, e-
rendszer.hu Kft will not accept any benefit intended 
for a e-rendszer.hu Kft employee to facilitate the 
supplier’s business with e-rendszer.hu Kft.  
 
 
 
 
 

QUALIFYING STANDARDS  
 

In the event of non-compliance with the qualifying 
standards at the time of signing a contract with e-
rendszer.hu Kft, all e-rendszer.hu Kft partner are 
expected to have established targets and action 
plans to ensure conformity to the qualifying 
standards as they are described below.  

 
 
 
A. Labor  
 
1. Freedom of Association and Collective 
Bargaining:  
 
e-rendszer.hu Kft expects its partner to recognize 
and respect the rights of employees to freely 
associate, organize and bargain collectively in 
accordance with the laws of the countries in which 
they are employed, as well as core ILO conventions 
Freedom of Association and Protection of the Right 
to Organise Convention, (C 87, 1948) and Right to 
Organise and Collective Bargaining Convention, 
(C.98-1949). E-rendszer.hu Kft recognizes the 
importance of open communication and direct 
engagement between workers and management, 
and partner must respect the rights of workers to 
associate freely and communicate openly with 
management regarding working conditions without 
fear of harassment, intimidation, penalty, 
interference or reprisal.  
 
 
2. Working Hours:  

az e-rendszer.hu Kft felé minden olyan helyzetről, 
amely érdekellentétet okozhat, és közölniük kell az 
e-rendszer.hu Kft felé, ha az e-rendszer.hu Kft 
bármely szerződéses jogviszonyban álló 
alkalmazottja bármilyen érdekeltséggel rendelkezik 
a partnerei vállalkozásában, vagy bármilyen 
gazdasági kötelék fűzi a partnereihez.  

 
3. Ajándékozás és vendéglátás:  
Az e-rendszer.hu Kft abban az esetben fogadja el 
az ajándékozást és a reprezentációt, ha az megfelel 
a szokványos üzleti gyakorlatnak, értékét tekintve 
nem túlzott mértékű, és ésszerű szempontból nem 
tekinthető vesztegetésnek vagy lefizetésnek, 
továbbá nem ütközik a vonatkozó jogszabályokba. 
Az e-rendszer.hu Kft azonban nem fogadja el az e-
rendszer.hu Kft alkalmazottainak adott juttatásokat, 
amennyiben az a partnerei és az e-rendszer.hu Kft 
közötti üzleti tevékenység elősegítésének célját 
szolgálja.  
 
MINŐSÍTŐ STANDARDOK 
 

Abban az esetben, ha az e-rendszer.hu Kft és a 
partnerei közötti szerződéskötés időpontjában a 
partnerei nem felelnek meg a minősítő 
standardoknak, az e-rendszer.hu Kft elvárja a 
partnereitől, hogy célokat és cselekvési terveket 
állítsanak fel annak biztosítása érdekében, hogy 
teljesítsék az alábbiakban körülírt minősítő 
standardokat.  

 
A. Munkaerő  
 
1. Az egyesülési szabadság és kollektív tárgyalás:  
 
Az e-rendszer.hu Kft elvárja, hogy a partnerei 
elismerjék és tiszteletben tartsák a munkavállalók 
jogait a szabad egyesülésre, szerveződésre és 
kollektív tárgyalásra az adott ország 
jogszabályainak, valamint a főbb ILO 
egyezményeknek: 87. ILO-egyezmény az 
egyesülési szabadság és a szervezkedési jog 
védelméről (1948), valamint 98. ILO-egyezmény az 
egyesülési jogról és kollektív tárgyalásokhoz való 
jogról (1949) megfelelően. A E-rendszer.hu Kft 
elismeri a nyílt kommunikáció és a dolgozók és a 
vezetők közötti közvetlen elköteleződés 
fontosságát, és a partnereik kötelesek tiszteletben 
tartani a dolgozók jogát a szabad egyesülésre és a 
vezetőkkel való nyílt kommunikációra a 
munkakörülményekre vonatkozóan, anélkül, hogy 
zaklatástól, megfélemlítéstől, büntetéstől, 
beavatkozástól vagy megtorlástól kellene tartaniuk.  
 
2. Munkaidő:  
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e-rendszer.hu Kft expects its partner to comply with 
all applicable requirements governing working hours 
as established by local law. Working hours should 
never exceed 60 hours per week, including 
overtime, except in emergency or unusual 
situations. Partner must ensure that all overtime 
work is voluntary and compensated at the prevailing 
overtime rates. Partner are encouraged to ensure 
that workers are provided with one day off in every 
seven-day week.  
 
 
 
 
 
3. Compensation:  
 
e-rendszer.hu Kft expects its partner to comply, at a 
minimum, with all laws and regulations relating to 
wages and including those pertaining to minimum 
wages, overtime wages, piece rates and other 
elements of compensation, and to provide legally 
mandated benefits.  
 
 
4. Health and Safety:  
 
e-rendszer.hu Kft expects its partner to follow all 
relevant legislation, regulations and directives in the 
country in which they operate, or at any other 
location where production or work is undertaken, to 
ensure a safe and healthy workplace. Partner 
should strive to implement recognized management 
systems and guidelines, such as OHSAS 18001. 
The supplier is expected to ensure, at a minimum, 
reasonable access to drinking water, sanitary 
facilities, fire safety, emergency preparedness and 
response, industrial hygiene, adequate lighting and 
ventilation, management of occupational injury and 
illness and machine safeguarding. These same 
standards apply to any dormitory or canteen 
facilities.  

 
 
 
 
 
B. Environment  
 
1. Chemical and Hazardous Materials:  
 
Chemical and other materials posing a hazard if 
released into the environment are to be identified 
and managed to ensure their safe handling, 
movement, storage, recycling or reuse and disposal.  

 
Az e-rendszer.hu Kft elvárja, hogy a partnerei 
betartsanak a helyi jogban foglalt valamennyi 
vonatkozó jogszabályi követelményt a munkaidőre 
vonatkozóan. A munkaidő soha nem haladhatja 
meg a heti 60 órát, beleértve a túlórákat is, kivéve a 
vészhelyzeteket vagy a rendkívüli helyzeteket. A 
partnereik kötelesek biztosítani, hogy a túlmunka 
minden esetben önkéntes alapon történjen, és az 
érvényes túlóradíjaknak megfelelő 
ellenszolgáltatásban részesüljön. A partnereiket az 
e-rendszer.hu Kft arra ösztönzi, hogy minden 
hétnapos héten belül egy szabadnapot 
biztosítsanak a dolgozóiknak.  
 
 
3. Kompenzáció:  
 
Az e-rendszer.hu Kft elvárja, hogy a partnerei 
betartsák a bérezésre vonatkozó összes jogszabályi 
előírást, beleértve a minimálbérre, a túlóra 
bérezésére, a darabbérre és már bérezési 
tényezőkre vonatkozó rendelkezéseket, és 
megadják a jogszabályok szerint kötelező 
juttatásokat.  
 
4. Munkavédelem:  
 
Az e-rendszer.hu Kft elvárja, hogy a partnerei 
betartsák minden vonatkozó munkavédelmi 
jogszabály, szabályozás és irányelv rendelkezéseit 
és előírásait, amely a működésük országában, vagy 
bármely olyan országban érvényes, ahol a 
vállalatnál termelés vagy munka folyik. A 
partnereiknek törekedniük kell az olyan elismert 
irányítási rendszerek és irányelvek bevezetésére, 
mint például az OHSAS 18001. A partnerei felé 
elvárás, hogy minimálisan biztosítsa a méltányos 
hozzájutást az ivóvízhez, a higiéniai 
létesítményekhez, a tűzvédelmet, a vészhelyzeti 
felkészültséget és reagálást, az ipari higiéniát, a 
megfelelő világítást és szellőzést, a munkahelyi 
baleset és megbetegedés kezelését, valamint a 
gépek biztonsági felügyeletét. A Ugyanezen 
előírások vonatkoznak a munkásszállásokra és a 
dolgozói étkeztető létesítményekre is.  

 
 
B. Környezetvédelem  
 
1. Vegyi és veszélyes anyagok:  
 
A partnerei köteles meghatározni és kezelni a 
környezetre veszélyt jelentő vegyi és egyéb 
anyagokat annak érdekében, hogy azok kezelése, 
szállítása, tárolása, újrahasznosítása vagy 
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2. Minimize Waste, Maximize Recycling:  
 
 
Wastewater and solid waste generated from 
operations, industrial processes and sanitation 
facilities is to be monitored, controlled and treated 
as required prior to discharge or disposal. Other 
types of waste are to be reduced or eliminated at 
source or through such practices as modifying 
production, maintenance and facility processes, 
materials substitution, conservation, recycling and 
re-using materials.  
 
 
 
 
3. Air Emissions:  
 
Air emissions of volatile organic chemicals, 
aerosols, corrosives, particulates, ozone-depleting 
chemicals and combustion of by-products generated 
from operations are to be characterized, monitored, 
controlled and treated as required prior to 
discharge.  
 
 
 
4. Greenhouse Gas Emissions:  
 
The supplier shall strive to reduce greenhouse gas 
emissions caused by its business operations, 
primarily carbon dioxide (CO2) emissions. The 
monitoring and documentation of CO2 emissions 
associated with e-rendszer.hu Kft’s share of 
production will be encouraged. Information about 
CO2 management shall be provided to e-
rendszer.hu Kft on request.  
 
5. Energy Management:  
 
Energy management with focus on minimizing the 
waste of energy shall be applied in all partner’ 
business operations.  

újrafelhasználása és megsemmisítése biztonságos 
módon történjen.  
 
 
2. A hulladék minimalizálása, az újrahasznosítás 
maximalizálása:  
 
A termelésből, ipari folyamatokból és a higiéniai 
létesítményekből származó szennyvizet és szilárd 
hulladékot a partnerei köteles figyelemmel kísérni, 
ellenőrizni és kezelni, amennyiben az a 
megsemmisítést megelőzően szükséges. Az egyéb 
hulladék mennyiségét mérsékelni kell, esetleg ki kell 
küszöbölni azok forrásánál vagy olyan 
gyakorlatokkal, mint például a termelési, 
karbantartási vagy egyéb folyamatok módosítása, 
az anyagok helyettesítése más anyagokkal, 
tartósítása, újrahasznosítása vagy 
újrafelhasználása.  
 
3. Légszennyezés:  
 
A partnerei köteles a levegőbe kerülő illékony 
organikus vegyi anyagokat, aeroszolt, maró 
anyagokat, részecskéket, az ózonréteget károsító 
vegyi anyagokat és a termelés vagy feldolgozás 
során keletkező melléktermékek elégetését 
jellemezni, figyelemmel kísérni, ellenőrizni és 
kezelni, amennyiben az a megsemmisítést 
megelőzően szükséges.  
 
4. Üvegházhatású gázok kibocsátása:  
 
A partnerei köteles törekedni a tevékenysége során 
keletkezett üvegházhatású gázok, elsősorban a 
széndioxid (CO2) kibocsátásának csökkentésére. 
Az e-rendszer.hu Kft arra ösztönzi a partnereiket, 
hogy monitorozzák és dokumentálják az e-
rendszer.hu Kft részére történő termeléssel járó 
CO2 kibocsátást. A CO2 kezelésével kapcsolatos 
adatokat e-rendszer.hu Kft kérésére meg kell adni.  
 
5. Energiagazdálkodás:  
 
A partnerei üzleti tevékenysége során az 
energiapazarlás minimalizálására összpontosító 
energiagazdálkodást kell alkalmazni.  

 


