
0. BEVEZETÉS
 Az “Alapelvek és Tízparancsolat”, ahogy mi az AMES-nál nevezzük, valójában négy do-
kumentumot foglal magába: AMES Kötelezettségvállalás, Vállalati alapelvek, Teljeskörű 
Minőségirányítás Tízparancsolata és a Legyél SPORT. Ezek egyrészt megfogalmazzák vál-
lalati értékeinket, másrészt a dolgozóinktól elvárt hozzáállást és magatartást határozzák
meg. Épp ezért rendszeresen szervezünk tájékoztató kampányokat, hogy minden újon-
nan csatlakozó dolgozó mélyebben megismerhesse ezeket az alapelveket.

Már egy ideje a társadalom minden vállalattól elvárja, hogy alkalmazza és népsze-
rűsítse a  „fenntarthatóság” fogalmát. A fenntarthatóság túlmutat a vállalat társadal-
mi felelősségvállalásán, mert ezalatt az üzleti tevékenység olyan formáját értjük, 
ami garantáljaa működés folytonosságát (ahogy azt Alapelveink is kimondják), mivel 
nagyfokú üzleti etika szerint jár el (ezt írja le Kötelezettségvállalásunk), és tiszteletben 
tartja a környezetet, az embereket és jogaikat (ahogy ezt a mi Alapelvek és Tízparancso-
latunk is kimondja).

Ebben az értelemben az Egyesült Nemzetek Szervezete kidolgozta az “Irányadó alapel-
vek az üzleti és emberi jogokról” című dokumentumot, valamint a “Globális Megállapo-
dás” néven ismert globális fenntarthatósági stratégiát, amely 2030-ig 17 fenntartható 
fejlődési célt kíván elérni.

Az ipari ágazat számos vezető vállalata, különösen az autóipar területén, megalkotta sa-
ját fenntarthatósági alapelveit, valamint Magatartási Kódexet dolgoztak ki, hogy a teljes 
ellátási láncban előmozdítsák ezen elvek alkalmazását, nem csak a közvetlen beszállító-
knál, hanem azok albeszállítóinál is.

Bizonyos vevők magatartási kódexei kifejezetten tartalmazzák a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet (ILO) munkahelyi alapelvekről és jogokról szóló nyilatkozatának szempontjait
valamint a ENSZ Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatában foglalt szempontokat. Ezek 
célja elsősorban az, hogy beszállítóik által kidolgozott politikák is kifejezetten tartalma-
zzák ezeket a követelményeket.

Épp ezért, mi is módosítottuk saját AMES Magatartási Kódexünket - amit az alábbiakban
részletesen bemutatunk – és melyben meghatároztuk, hogy a saját Alapelvek és Tízpa-
rancsolatunkból kiindulva miként tudunk megfelelni a mai társadalom és különösen az
autóipari követelményeknek. Kiterjesztjük beszállítóinkra ezeket a követelményeket 
azáltal hogy az Beszerzési feltételeinkbe beletesszük az AMES Magatartási Kódexét.
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1. CÉL
 Ezen eljárás célja meghatározni az AMES dolgozók által követendő Magatartási Kódexet
olyan, szakmai kompetenciákhoz tartozó döntések esetén, amik rövid vagy hosszú távon
hatással lehetnek a vállalat eredményeire.

2. ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az AMES valamennyi vállalatánál és munkaközpontjában dolgozó munkatársnak alkal-
maznia kell az eljárást.

3. ÜZLETI ETIKA / E TIKA AZ ÜZLETI ÉLETBEN
AMES elvárja dolgozóitól, hogy szakmai tevékenységük során etikusan viselkedjenek és
betartsák az adott ország törvényeit, ezért a következő szempontokat kell figyelembe 
venni:

3.1 Felelős anyagbeszerzés és beszállítókkal szemben támasztott követelmények
AMES nem szerezhet be és nem használhat olyan alapanyagokból készült ter-
mékeket, melyek előállítása bármilyen formában hozzájárulhat az alapvető emberi 
jogok megsértéséhez vagy egyéb etikai vétségekhez, ezért az AMES minden ala-
panyag beszállítójától megköveteli, hogy olyan öntödéket és finomítókat használ-
janak, melyek ebben a tekintetben nem jelentenek konfliktusokat, különös tekin-
tettel az ón, volfrám, tantál és arany beszerzése esetén (Conflict Minerals).

Az AMES Beszerzési Feltételiben kifejezetten tiltja, hogy a beszállítók gyerek-
munkát alkalmazzanak, kényszermunka vagy emberkereskedelem bármilyen for-
májában részt vegyenek, vagy hogy figyelmen kívül hagyják a munkavállalói jo-
gokat a megkülönböztetés, a szerződések, a bérek és juttatások vagy a munkaidő 
bármely területén.

A beszállítóknak rendelkezniük kell egy olyan kommunikációs csatornával, ahol 
fogadni tudják és kezelik az előbbi pontok esetleges megsértésével kapcsolatos 
panaszokat illetve védik a bejelentőket az esetleges megtorlástól.

3.2 Korrupció elleni harc
Elutasítandó minden korrupt gyakorlat és magatartás, legyen az akár kialakult ke-
reskedelmi kapcsolatokra (beszállítók, vevők) vagy az adott ország közigazgatási 
eljárásaira jellemző.

Egyik AMES dolgozó, illetve AMES nevében eljáró személy sem fogadhat el, ha-
gyhat jóvá vagy ajánlat fel kenőpénzt, elfogadhatatlan adományt vagy indokolat-
lan előnyöket a vevőkkel, beszállítókkal, hatóságokkal vagy egyéb partnerekkel 
kapcsolatban.

3.3 Adatvédelem és személyes adatok
Azok az AMES osztályok, ahol akár jelenlegi vagy múltbeli dolgozók, szállítók, vevők, 
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vagy más érdekelt felek személyes adataival dolgoznak, kötelesek ezek biztonsá-
gos kezeléséről gondoskodni és titoktartási kritériumok alapján dolgozni velük.

Személyes adatokat csak akkor gyűjtenek, dolgoznak fel, használnak és tárolnak 
ha arra vonatkozóan az érintett személy beleegyezésével rendelkeznek, szerződé-
ses megállapodás vagy egyéb jogi alapok erre lehetőséget adnak.

3.4 Know-How és vállalati adatok
Az Ügyfélszolgálati Elvekben megfogalmazott titoktartási szempontokon kívül, 
valamennyi AMES dolgozótól elvárt, hogy amennyiben szervezeti adatokhoz vagy 
a vállalat saját knowhow-jához hozzáférésük van, akkor azt a leírt etikai szabályok-
nak megfelelően kezelik.
Ezért azt semmilyen módon nem terjesztik a vállalaton kívül, még a munkáltatói 
jogviszony megszűnését követően sem.

3.5 Összeférhetetlenség
Döntéseket csak szilard, objektív érvek alapján lehet meghozni személyes kapcso-
latok vagy vélemények befolyása nélkül. Azon Ames dolgozók akiknek személyes 
érdekük van bármelyik beszállítónál vagy vevőnél, tartózkodjanak minden olyan 
döntéstől ami hatással van az adott beszállítóra vagy vevőre.

3.6 A panaszok és az esetleges meg nem felelésk bejelentésének csatornája
Az AMES minden érdekelt fél számára elérhetővé teszi az                                                                                                                                               
whistleblower@ames.group email címet, a jelenlegi Magatartási Kódex esetle-
ges megszegésével kapcsolatos bejelentések összegyűjtésére és kezelésére, ga-
rantálva a bejelentők védelmét mindenféle megtorlással szemben.

Az esetleges nem megfelelésekról szóló bejelentések fogadói:

A HR igazgató, mint a társadalmi fenntarthatóságért felelős személy.
A Kereskedelmi igazgató, mint a szabályozás betartásáért felelős személy
A Vállalatirányitási rendszerek igazgatója, mint környezeti fenntarthatóságért fele-
lős személy.

4. KÖRNYEZETVÉDELEM
Minden AMES munkaközpont rendelkezik az adott ország jogi előírásai alapján a
tevékenységének folytatásához szükséges engedélyekkel, licenszekkel, ellenőr-
zésekkel és ezek jelentéseivel, valamint ezeket folyamatosan frissítik és bármikor 
rendelkezésre állnak.

Ezek alapján és a környezetvédelem iránti elkötelezettség figyelembevétele melle-
tt olyan intézkedéseket hozunk, ami egyrészt termékeink és szolgáltatásaink kör-
nyezeti terhelését javítja, másrészt kiváltjuk a természeti erőforrások használatát 
egyéb környezetre kevésbé ártalmas alternatív energiával.
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4.1 Energiafogyasztás és erőforrás hatékonyság

Valamennyi telephelyen dokumentált nyomonkövetést végzünk az energia- és a
vízfogyasztásról, valamint a nyersanyag és csomagolóanyag felhasználásról, keres-
ve a hatékonyság javításának lehetőségeit, valamint gyártott egységre vagy ton-
nára vetített fogyasztásuk csökkentését.

Elsőbbséget élvez a bizonyítottan nagyobb energiahatékonyságú berendezések 
használata, valamint a megújuló forrásból származó energiaellátás.

4.2 Kibocsátás, szennyvíz kibocsátás és hulladékkezelés
A fogyasztás tekintetébe keressük a lehetőségeket a légkörszennyezés, különösen 
az üvegházhatású gázok és a CO2 tartalmú gázok, csökkentésére, a szennyvíz ki-
bocsátás valamint a termelt hulladék egységre vagy tonnára vetített mennyiségé-
nek csökkentésére.
Hasonlóképpen a hulladék újrafelhasználása és újrahasznosítása elsőbbséget él-
vez az energia-visszanyeréssel vagy - végső esetben - az ellenőrzött hulladékle-
rakókban való elhelyezéssel szemben.

4.3 Kémiai anyagok felelős kezelése
Aktívan dolgozunk azon, hogy korlátozzuk és leszorítsuk a termelési folyamatok 
során használt kémiai anyagok mennyiségét és olyan anyagokat igyekszünk válasz-
tani ami az egészségre és a környezetre a lehető legkisebb kockázatot jelenti.

5. EMBERI JOGOK ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK
Mi, az AMES-nál ugyanazokat a követelményeket alkalmazzuk saját magunkra nézve, 
mint amiket elvárunk a beszállítóinktól, ezért semmilyen körülmény között nem alkal-
mazunk gyermekmunkát, a kényszermunka és az emberkereskedelem semmilyen for-
májában nem veszünk részt, és tiszteletben tarjuk dolgozóink munkajogait.

5.1 Fiatalkorúak foglalkoztatása
Kizárólag olyan személyeket lehet alkalmazásba venni, akik az adott ország jogsza-
bályaiban meghatározott minimum korhatárt betöltik. Fiatalkorúak 18 év alatt, vagy 
a helyi törvényekben meghatározott korhatár alatt nem dolgozhatnak éjszakai 
műszakban, nem túlórázhatnak és fokozottan balesetveszélyes munkát nem 
végezhetnek.

Diákmunka vagy gyakornoki program az alkalmazandó jogszabályok követelmén-
yeinek figyelembe vételével alkalmazható és a fiatalkorúak jogainak védelme ér-
dekében vezetni kell a szükséges nyilvántartásokat.

5.2 Munkabér és juttatások
Minden fizetési periódusban a dolgozók bérpapírt kapnak, ami tartalmaz minden
szükséges információt ahhoz, hogy a munkavégzés után járó juttatást ellenőrizni 
lehessen.
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A juttatásokat az alapbérre, a munkaórára és túlórára vonatkozó jogszabályi előírá-
sok szerint kell kialakítani.  

5.3 Egészség és Biztonság
A munkavállalók biztonságával és egészségével kapcsolatos valamennyi informá-
cióról, valamint a vészhelyzetek kezeléséről szóló eljárásról személyesen kell tá-
jékoztatni a dolgozókat és valamennyi munkahelyen ezt ki kell függeszteni azon 
a nyelven, amit a munkavállalók megértenek. A szükséges egyéni biztonsági 
felszerelések könnyen elérhető módon állnak a dolgozók rendelkezésére. Adott 
munkakörhöz kapcsolódó biztonsági előírásokról, gépek és berendezések helyes 
kezeléséről képzéseket kell tartani.

Vészkijáratokat, a tűzjelző rendszert, riasztókat és tűzoltó készülékeket megfelelő 
módon kell elhelyezni és azok legyenek minden pillanatban működőképes állapot-
ban. Az intézkedések hatékonyságát rendszeres kiürítési gyakorlattal ellenőrzik.

5.4 Zaklatás
Bármilyen zaklatást, legyen az szexuális jellegű, fizikai kényszer, vagy szóbeli viss-
zaélés azonnal a Humán osztály tudomására kell hozni, hogy cselekedni tudjanak. 
Ez minden AMES dolgozó felelőssége, és legfőképp a vezetőké, hogy ilyen esetek 
ne fordulhassanak elő.

5.5 Diszkrimináció
Valamennyi AMES munkavállaló kiválasztása, foglalkoztatása, és kinevezése a 
szakképzettségek és képességek alapján történik, ezért senki sem szenvedhet há-
trányos megkülönböztetést a neme, életkora, vallása vagy meggyőződése, szár-
mazása, nemzetisége, politikai meggyőződése, szexuális irányultsága, családi álla-
pota, vagy egyéb más jellemző alapján.

Ez a politika a következő érdekelt felek számára elérhető: Ügyfelek, Beszállítók, Menedzsment, Állami Szervek és 
Szervezetek stb. az AMES weblapján kersztül: www.ames-sintering.com

César Molins
AMES Vezérigazgató


