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A Jula AB Magatartási kódexe 

A Jula AB jövőképe, hogy kedvező árú lakásfelújítási termékeivel megkönnyítse a barkácsolók és 
profik életét az egész világon.  
 
Tisztában vagyunk azzal, hogy tevékenységünkkel mind helyileg, mind globálisan hatást gyakorlunk 
az emberek életére és a környezetre. Azt is felismertük, hogy felelősségünk túlmutat pusztán a 
termékeinken. Szilárdan hiszünk a beszállítóinkkal való szoros együttműködésben, beleértve a 
beszállítói lánc egészére kiterjedő egyértelmű társadalmi felelősségvállalást, amely a kiváló minőség, 
a fenntartható erőforrás-felhasználás és a megfizethető ár előfeltétele.  

 
Ahhoz, hogy az értékeinket és ambícióinkat osztó beszállítókkal együtt folyamatosan növekedést 
érjünk el, feltétlenül szükség van a tudatosságra, a bizalomra és a folyamatos fejlődésre.  
 
A Jula Magatartási kódexének célja, hogy lefektesse az általános elveket és normákat, valamint 
rögzítse a Julára és beszállítóira érvényes követelményeket. A Jula az alábbi elveket fogadta el, 
melyek betartását beszállítóinktól is elvárjuk: 

- etikus és felelős magatartás az üzleti tevékenységünk valamennyi területén 
- minden egyes ember jogainak tiszteletben tartása 
- a környezet tisztelete 

A Jula Magatartási kódexe valamennyi olyan beszállítóra, valamint azok olyan alvállalkozóira és saját 
beszállítóira is vonatkozik, amelyek részt vesznek a Jula számára készülő termékek gyártásában és a 
szolgáltatások nyújtásában. A beszállítók felelőssége, hogy tájékoztassák dolgozóikat és beszállítói 
láncukat a Jula Magatartási kódexéről, és biztosítsák annak bevezetését és betartását. 
 
A Magatartási kódex rövidített változatát (5. o.) minden olyan létesítmény közös helyiségében, a 
dolgozók által beszélt közös nyelven, jól látható módon ki kell függeszteni, ahol közvetlenül a Jula 
részére készülő termékek gyártása történik. 
 
A fenti előírások összhangban állnak az ENSZ Globális Megállapodásával (Global Compact), amely 
az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatán (1948), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
munkahelyi alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatán (1998), a környezetről és a fejlődésről 
szóló riói nyilatkozaton (1992) és az ENSZ korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményén (2000) 
alapul. 
 

JOGI ELŐÍRÁSOK 

A jelen kódex előírásainak való megfelelésen túl a beszállítóknak minden nemzeti jogszabályt és 
előírást, illetve egyéb alkalmazandó normát be kell tartaniuk (pl. helyes gyártási gyakorlatok, más 
etikai kódexek), valamint egyéb vonatkozó jogszabályi követelményt be kell tartaniuk. Mindig a 
szigorúbb előírást kell alapul venni.  

 

EMBERI ÉS MUNKAÜGYI JOGOK 

1. Korrekt bánásmód 

A beszállítók kötelesek méltósággal és tisztelettel bánni minden dolgozóval, és nem alkalmazhatnak 
testi fenyítést, fenyegetést, erőszakot vagy a fizikai, szexuális, pszichológiai vagy szóbeli zaklatás 
bármely egyéb formáját. 

2. Munkaidő és bérezés 

A heti munkaórák megengedett maximális száma a nemzeti jog által előírtak szerint alakul, azonban 
rendszeres szinten nem haladhatja meg a 48 órát, a heti túlórák megengedett maximális száma pedig 
a 12 órát. Túlmunka csak önkéntesen végezhető. A munkavállalók minden hétnapos időszakban 
legalább egy szabadnapra jogosultak.   

Valamennyi munkavállaló jogosult arra, hogy írásos munkaszerződéssel rendelkezzen.  

http://www.ilo.org/declaration/
http://www.ilo.org/declaration/
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A munkavállalóknak legalább a jogszabályban meghatározott vonatkozó minimálbérben kell 
részesülniük, a túlórákat pedig a jogszabályi előírások szerint kell kompenzálni. A túlmunka 
kompenzálása a darabáron fizetett munkára is vonatkozik. 

Minden dolgozónak rendszeresen, időben kell a fizetést folyósítani. A bérek legalább havi 
rendszerességgel fizetendők. A beszállító egyetlen munkavállaló fizetését sem tarthatja vissza. 

A beszállítók kötelesek pontos és hiánytalan jelenléti ívet vezetni és bérszámfejtést készíteni, 
amelyben minden egyes dolgozó munkaóráit és bérfizetését dokumentálják, beleértve a darabáron 
fizetett dolgozókat és a kölcsönzött munkaerőt is.  

3. Gyermekmunka és fiatal munkavállalók 

A beszállítók nem vehetnek igénybe gyermekmunkát. 15 éven aluli (vagy – ha a helyi jogszabályok 
ilyen korhatárt írnak elő – 14 éven aluli) vagy – ha a foglalkoztatás alsó korhatára 15 év felett van – a 
jogszabályban meghatározott foglalkoztatási korhatár alatti személy nem alkalmazható. 

A beszállítók kötelesek megfelelő intézkedésekkel biztosítani, hogy sem a saját gyártóüzemeikben, 
sem pedig saját beszállítóiknál ne fordulhasson elő gyermekmunka. A beszállítók minden dolgozóról 
kötelesek hivatalos dokumentációt vezetni, amely tartalmazza a dolgozó születési idejét.  

A foglalkoztatás alsó korhatáránál idősebb, de 18 éven aluli fiatalokat alkalmazó beszállítóknak be kell 
tartaniuk az ilyen személyekre vonatkozó jogszabályokat és egyéb előírásokat. Fiatal 
munkavállalókkal nem végeztethető olyan munka, amely kockázatos, vagy amely a gyermeket 
akadályozza tanulmányai folytatásában, káros a gyermek egészségére vagy fizikai, mentális, lelki, 
erkölcsi vagy szociális fejlődésére. 

4. Kényszermunka 

A kényszer- vagy rabszolgamunka semmilyen formája nem elfogadható, ahogy a börtönmunka vagy 
az illegális foglalkoztatás sem. Mindenféle kikényszerített megállapodás ebbe a körbe tartozik. Senki 
nem tartható akarata ellenére a munkahelyen, még a legrövidebb időre sem. A beszállítók kötelesek a 
műszak végén elengedni a dolgozókat a gyárból, és nem tarthatják maguknál a dolgozók személyi 
igazolványát, ahogy más letétet sem. 

5. Egyesülési jog és kollektív tárgyaláshoz való jog  

A beszállító nem korlátozhatja a dolgozóknak a szakszervezet vagy más, általuk választott egyesület 
alapítására vagy az ahhoz való csatlakozásra való jogát, sem pedig a kollektív tárgyaláshoz való joga 
gyakorlását. 

A beszállító tiltja a munkavállalói képviseletet ellátó vagy a jogszerű és békés szakszervezeti 
tevékenységekben részt vevő munkavállalókkal szembeni hátrányos megkülönböztetést, büntetést, 
fenyegetést vagy zaklatást. 

Ha az adott területen a szakszervezetek működése nem engedélyezett vagy csak államilag 
engedélyezett szervezetek működhetnek, a beszállító segíti és nem akadályozza az olyan alternatív 
intézkedések bevezetését, amelyek lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy önállóan 
összegyűlhessenek a munkával kapcsolatos kérdések megvitatása céljából, és olyan fórumot 
hozzanak létre, ahol a munkával kapcsolatos aggályaikat a vezetőség elé tárhatják. 

6. A megkülönböztetés tilalma 

A beszállító a munkavállalók felvétele és alkalmazása során nem alkalmazhat hátrányos 
megkülönböztetést faj, nem, életkor, politikai vélemény, vallás, etnikai vagy nemzetiségi hovatartozás, 
családi állapot vagy anyaság, egészségi állapot, szexuális irányultság, betegség vagy fogyatékosság, 
munkavállalói szervezetben, például szakszervezetben való tagság vagy más személyes jellemző 
alapján, és nem is támogat ilyen gyakorlatot. A felvételről, bérezésről, képzésről, előmenetelről, 
fegyelmi intézkedések, munkaviszony megszüntetéséről, nyugdíjazásról és egyéb munkaviszonnyal 
kapcsolatos kérdésekről releváns és objektív kritériumok alapján dönt. 
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EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG  

7. Munkahelyi balesetmegelőzés és munkavédelem 

A beszállítók kötelesek a jogszabályoknak és egyéb előírásoknak megfelelő biztonságos és 
egészséges munkakörnyezetet biztosítani a munkavállalók számára. A dolgozókat nem szabad 
ártalmas folyamatoknak, vegyszereknek, anyagoknak vagy technikáknak kitenni. 

Ha ez mégis elkerülhetetlen, minden érintett dolgozót el kell látni a szükséges védőfelszereléssel. Az 
ártalmas vagy potenciálisan veszélyes munkaterületeken megfelelő munkavédelmi és biztonsági 
felszerelést kell biztosítani, amelyet díjmentesen kell karbantartani és rendelkezésre bocsátani. Az 
építkezéseknek, valamint minden gépnek és egyéb berendezésnek biztonságos használatra 
alkalmasnak kell lenniük, és a sérülések megelőzése érdekében ezeket el kell látni a szükséges 
biztonsági eszközökkel. A munkaterületen megelőző jelleggel védelmet kell nyújtani a dolgozók 
számára a munkavégzéssel járó veszélyekkel szemben, és megfelelő munkafeltételeket kell 
biztosítani számukra.  

A beszállítók kötelesek minden dolgozó számára ingyenesen tiszta ivóvizet, és nők és férfiak számára 
egyaránt megfelelő számú tiszta és higiénikus WC-t és mosdót biztosítani. 

Minden új vagy áthelyezett dolgozó és vezető számára rendszeres és dokumentált egészség- és 
munkavédelmi képzést kell tartani. A beszállítók kötelesek tűzbiztonsági alapképzést és tűzoltó 
készülékeket biztosítani a munkahelyen. A tűzoltó berendezéseket megfelelő megjelöléssel kell 
ellátni, és teljesen feltöltve kell tartani. A vészkijáratokat egyértelmű megjelöléssel kell ellátni és 
szabadon kell hagyni.  

A beszállítók emellett könnyen hozzáférhető elsősegély-felszerelést is kötelesek biztosítani a 
munkahelyen, és gondoskodni arról, hogy legyenek elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállalók.  

8. Vegyszerek kezelése 

A beszállítók megfelelő intézkedésekkel kötelesek biztosítani a vegyszerek és veszélyes anyagok 
biztonságos kezelését, tárolását és ártalmatlanítását, és ehhez megfelelő képzést biztosítani. A 
vegyszeres konténereket megfelelően fel kell címkézni és biztonságos módon kell tárolni. A gyártás 
során használt valamennyi vegyszer listáját és az érvényes biztonsági adatlapokat a helyi nyelven 
elérhetővé kell tenni a munkahelyen. 

9. Szálláshelyek  

A beszállító által biztosított szálláshelyeknek (pl. munkásszállóknak) biztonságosnak és higiénikusnak 
kell lenniük, továbbá építés, tér, hőmérséklet, világítás, szellőzés, főzés, vízellátás, 
tisztálkodóhelyiségek, magánszféra és megfizethetőség szempontjából egyaránt ki kell elégíteniük a 
munkások alapvető szükségleteit. 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM  

10. Általános környezetvédelmi kérdések 

A beszállítók kötelesek folyamatosan arra törekedni, hogy környezeti teljesítményüket valamennyi 
tevékenységük és a termék teljes életciklusa során javítsák. Ez magában foglalja a jelentős környezeti 
szempontok és hatások ismeretét és figyelemmel kísérését, ideértve többek között a következőket: 
− A termékekkel kapcsolatos kérdések (kialakítás, csomagolás, szállítás, használat és 
újrahasznosítás/ártalmatlanítás) 
− A szűkös természeti erőforrások, mint az energia és a víz felhasználása 
− A levegő-, víz- és talajszennyezés, a kibocsátások 
− A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése 
− A veszélyes anyagok kezelése 
− A zaj-, szag- és porkibocsátás  
 
 
A beszállítók kötelesek proaktív hozzáállás és felelős vezetés révén folyamatos környezetvédelmi 
fejlődésről tanúbizonyságot tenni. 
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A beszállítók kötelesek gondoskodni arról, hogy a Jula termékek gyártása során használt valamennyi 
vegyszer és veszélyes anyag megfeleljen a Jula előírásainak. A beszállítók a helyettesítés elvét 
alkalmazva kötelesek folyamatosan arra törekedni, hogy a veszélyes anyagokat kevésbé 
veszélyesekkel váltsák ki.  
 
A beszállítók kötelesek folyamatosan tájékozódni a környezetvédelmi előírásokról, és a nemzeti 
jogszabályoknak, egyéb előírásoknak és iparági normáknak megfelelően ezeket betartani.  

11. Hulladék 

Valamennyi hulladékot (különösen a veszélyes hulladékokat) a helyi jogszabályoknak megfelelően, 
felelős – a levegő-, talaj- és vízszennyezés megelőzését, a gyulladásveszély megelőzését, valamint a 
dolgozók egészségét és biztonságát biztosító – módon kell tárolni, kezelni és ártalmatlanítani. 

 
12. Szennyvíz 

A beszállítók kötelesek intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy a szennyvízkibocsátás 
megelőzése és csökkentése révén megakadályozzák a vizek szennyezését.  

A beszállítók kötelesek gondoskodni a szennyvíz megfelelő helyszíni kezeléséről, vagy jóváhagyott 
külső szennyvízkezelő létesítményt megbízni ezzel a vízi környezetre gyakorolt hatások minimálisra 
csökkentése érdekében. 

ÁLLATOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓD 

A beszállítók kötelesek a nemzeti szabályozásnak és a nemzetközileg elfogadott módszereknek 
megfelelő módon bánni az állatokkal. Minden emberi tulajdonban lévő vagy ellenőrzés alatt álló állatot 
az adott állatfaj pszichológiai és viselkedési szükségleteinek megfelelő körülmények között kell tartani.  

Egy állat jólléte akkor tekinthető biztosítottnak, ha az egyed jó erőben van, egészséges és nincs kitéve 
szenvedésnek. Az állatvédelem kiterjed a szükségtelen szenvedés megelőzésére, azaz a megfelelő 
életminőség biztosítására vagy a humánus halálról való gondoskodásra. 

 

A KORRUPCIÓ TILALMA 

A beszállítók semmilyen korrupt tevékenységet nem folytathatnak, ideértve a vesztegetést, a 
visszafolyatást, a csalást és a zsarolást is, továbbá semmi olyat nem tehetnek, ami bármilyen 
alkalmazandó vesztegetésellenes jogszabályba vagy egyéb előírásba ütközne, vagy aminek 
következtében a Jula szegne meg ilyen szabályt. 

ALKALMAZÁS ÉS ELLENŐRZÉS 

 
A beszállítók a Jula termékek gyártási folyamatában érintett valamennyi dolgozójukkal és saját 
beszállítóikkal kötelesek megismertetni ezt a Magatartási kódexet. A beszállítók kötelesek 
dokumentált eljárásokat kialakítani a Jula magatartási kódexével kapcsolatos kérdéseket (pl. 
diszkrimináció, zaklatás, visszaélések) érintő problémák és panaszok jelzésére. A dolgozóknak 
ismerniük kell ezeket az eljárásokat. 

A Jula kérésére minden beszállítónak tájékoztatást kell adnia arról, hogy az egyes megrendelések 
melyik gyárakban kerülnek feldolgozásra. 

A beszállítók kötelesek felhatalmazni a Julát és képviselőit arra, hogy szemléket végezzenek. A Jula 
Magatartási kódexének való megfelelés biztosítása érdekében bármikor, akár előzetes bejelentés 
mellett, akár anélkül tartható szemle minden olyan gyártóüzemben, ahol a Jula termékei készülnek, 
beleértve a beszállítók saját beszállítóinak gyártóüzemeit. A Jula vagy a Jula képviseletében eljáró 
harmadik fél jogosult minden vonatkozó nyilvántartáshoz, dokumentumhoz szabadon hozzáférni, és 
valamennyi gyártási területre belépni. 
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A Jula Magatartási kódexe  
– Rövidített változat 

 

Zaklatás, visszaélések és fegyelmi intézkedések (korrekt bánásmód) 

A beszállítók kötelesek méltósággal és tisztelettel bánni minden dolgozóval, és nem alkalmazhatnak testi 
fenyítést, fenyegetést, erőszakot vagy a fizikai, szexuális, pszichológiai vagy szóbeli zaklatás bármely egyéb 
formáját. 

Megélhetést biztosító bérek kifizetése 

A munkavállalóknak legalább a jogszabályban meghatározott vonatkozó minimálbérben kell részesülniük, a 
túlórákat pedig a jogszabályi előírások szerint kell kompenzálni. 

A mértéktelen túlmunka tilalma 

A heti munkaórák megengedett maximális száma rendszeres szinten nem haladhatja meg a 48 órát, a heti túlórák 
megengedett maximális száma pedig a 12 órát. A munkavállalók minden hétnapos időszakban legalább egy 
szabadnapra jogosultak.   

A gyermekmunka tilalma 

15 éven aluli gyermek nem alkalmazható. 

„Gyermeknek” tekintendő minden 15 éven aluli vagy a 15 évnél magasabb törvényes foglalkoztatási korhatárt el 
nem érő személy. 18 éven aluli fiatal munkavállaló nem végezhet olyan munkát, amely veszélyes lehet. 

Önkéntes munkavégzés 

A kényszer- vagy rabszolgamunka semmilyen formája nem megengedett. A beszállítók kötelesek a műszak 
végén elengedni a dolgozókat a gyárból, és nem tarthatják maguknál a dolgozók személyi igazolványát, ahogy 
más letétet sem. 

Egyesülési jog és kollektív tárgyaláshoz való jog 

A beszállító segíti és nem akadályozza az olyan alternatív intézkedések bevezetését, amelyek lehetővé teszik a 
munkavállalók számára, hogy önállóan összegyűlhessenek a munkával kapcsolatos kérdések megvitatása 
céljából, és olyan fórumot hozzanak létre, ahol a munkával kapcsolatos aggályaikat a vezetőség elé tárhatják. 

A megkülönböztetés tilalma 

A felvétel, kompenzáció, képzéseken való részvétel, előmenetel, felmondás vagy nyugdíjazás tekintetében 
semmilyen faj, kaszt, nemzeti hovatartozás, vallás, életkor, fogyatékosság, nem, családi állapot, szexuális 
irányultság, szakszervezeti tagság vagy politikai meggyőződés alapján történő megkülönböztetés nem 
megengedett. 

Biztonságos és higiénikus munkakörülmények 

A dolgozókat nem szabad ártalmas folyamatoknak, vegyszereknek, anyagoknak vagy technikáknak kitenni. Az 
ártalmas vagy potenciálisan veszélyes munkaterületen dolgozó munkavállalók számára megfelelő munkavédelmi 
és biztonsági felszerelést kell biztosítani. 

 

A teljes szöveg itt található: www.julasupplier.com/Code-of-conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK 

Ha egy beszállító a Magatartási kódex bármely szabályát sértő 
gyakorlatot folytat, arról mi is tudni akarunk.  

Kérjük, hívja fel figyelmünket az ilyen jellegű problémákra a 
www.julasupplier.com/report-issue oldalon megadott 
telefonszámon, vagy az ott található űrlap kitöltésével. 
Nyugodtan írjon a helyi nyelven. Az így kapott információkat 
szigorúan bizalmasan kezeljük, és az Ön személyazonosságát 
nem fedjük fel. 

EZT A KÓDEXET MINDEN OLYAN LÉTESÍTMÉNY KÖZÖS 

HELYISÉGÉBEN JÓL LÁTHATÓ MÓDON KI KELL HELYEZNI A 

HELYI NYELVEN, AHOL KÖZVETLENÜL A JULA RÉSZÉRE 

KÉSZÜLŐ TERMÉKEK GYÁRTÁSA TÖRTÉNIK. 

 

http://www.julasupplier.com/Code-of-conduct
http://www.julasupplier.com/report-issue

