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This IHG Vendor Code of Conduct sets out the requirements, principles 
and practices that IHG has adopted to promote ethical conduct in the 
workplace, safe working conditions in the supply chain, treatment of 
persons with respect and dignity, and environmentally responsible 
practices. These are the minimum standards under which IHG vendors 
are expected to operate, and IHG encourages vendors to exceed the 
requirements set out below. 

Ezen IHG Vendor magatartási kódex meghatározza azon 
követelményeket, vezérelveket és gyakorlatokat, amelyeket az IHG 
elfogad, hogy támogassa az etikus magatartást a munkahelyen, a 
biztonságos munkakörülményeket az ellátási láncban, személyekkel 
kapcsolatos bánásmódot tisztelettel és méltósággal, illetve 
környezetbarát gyakorlatokat. Ezek azon minimális előírások, melyeket 
az IHG gyártói elvárnak a működéshez és amelyeket az IHG elvár a 
gyártóktól az alább meghatározott követelmények eléréséhez 

Vendor declares herewith: Vendor ezennel kijelenti 

Compliance with Laws and Regulations Jogszabályok és előírások 

 to comply with the laws of the applicable countries in which it 
operates as well as international laws related to the conduct of 
business. 

 megfelelni a  törvényeknek a vonatkozó országban, ahol működik, 
valamint üzleti tevékenységhez kapcsolódó nemzetközi 
szabályozásoknak 

Labour and Human Rights Munkaügy és Emberi Jogok 

 to support the protection of human rights, particularly those of its 
employees, the parties with whom it conducts business and the 
communities where it operates 

 Emberi Jogok támogatása, különösen a munkavállalóké, a 
tevékenységet együtt folytató üzletfeleké, illetve a közösségé, ahol
működik 

 to respect its employees' rights to voluntary freedom of association 
under the law 

 Munkavállalók jogainak tiszteletben tartása az egyesüléshez való
szabad választás gyakorlásában a törvény szerint

 to provide a safe and healthy working environment  Biztonságos és egészséges munkakörnyezet

 to not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 Nem támogatja a kényszermunka és gyermek kizsákmányolását

 to support the elimination of employment discrimination and
harassment, and promote diversity in the workplace 

 Foglalkoztatási diszkriminiáció és zaklatás megszüntetésének 
támogatása illetve munkahelyi sokszínűség  támogatása 

 to provide employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration. 

 Munkavállalók díjazása és eszközök nyújtása karrierjük 
elősegítéséhez, illetve általános jólétük figyelembe vétele. 

Environmental Protection Környezetvédelem 

 to implement sound environmental practices in the design, 
development and operation of its business and provide the training 
and resources required to implement such practices 

 hatékony és eredményes környezetvédelmi gyakorlatok tervezése, 
a vállalat fejlesztése és üzemeltetése, képzés és forrás nyújtása 
ilyen gyakorlatok kivitelezéséhez 

 to encourage the development and integration of sustainable 
technologies and to endeavour to reduce the use of energy and 
water, and re-use and recycle the resources consumed by its 
business wherever practical 

 fenntartható technológiák fejlesztésének és integrálásának 
ösztönzése, energia, víz, és hulladék használat csökkentése illetve 
a felhasznált erőforrások újra hasznosítása bárhol, ahol a vállalati 
tevékenység folyik. 

 to engage its customers, colleagues, partners, suppliers and 
contractors in its efforts to protect the environment 

 vásárlók, kollegák, üzleti ügyfelek, beszállítók és vállalkozók 
ösztönzése a környezetvédelemi erőfeszítésekre. 

 to monitor, record and benchmark environmental performance on a 
regular basis. 

  a környezetvédelmi teljesítmény rendszeres monitorozása,
rögzítése, szintjelezése 

Business Integrity Vállalati Integritás 

 to tolerate no form of and not to engage in any form of corruption or 
bribery, including any payment or other form of benefit conferred on 
any government official for the purpose of influencing decision 
making in violation of law 

 korrupció és megvesztegetésben való részvétel minden formájának 
elutasítása, beleértve a fizetés vagy más formában átruházott 
juttatás kormányzati tisztviselő döntéshozatalának befolyásolása 
törvénysértés céljából 

 to safeguard from disclosure IHG's confidential and proprietary 
information as well as its employee and customer privacy and 
personal information 

 védelem az IHG bizalmas és védett információnak közzétételétől, 
valamint az munkavállalók és ügyfelek személyi és személyes 
adatainak védelme 

 to avoid business activity that would conflict or interfere with the 
provision of products and services to IHG 

 üzleti tevékenység elkerülése, mely ellenzi vagy zavarja az IHG 
nyújtotta szolgáltatásokat és termékeket 

 to accurately record and disclose information regarding business 
activities, structure, and financial situation and performance in 
accordance with applicable laws, regulations and industry practices.

 pontosság az üzleti tevékenységhez kapcsolódó információk, 
felépítés, pénzügyi helyzet és teljesítmény rögzítésében illetve 
nyilvánosságra hozatalában 
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Supply Chain Ellátási lánc 

 to use reasonable efforts to ensure that vendors, subcontractors and 
suppliers also operate in a manner consistent with the IHG Vendor 
Code of Conduct. 

 ésszerű intézkedés megtétele annak érdekében, hogy a gyártók, 
alvállalkozók és beszállítók és az IHG Vendor magatartási kódexe 
szerint működnek. 

Note that this document is not intended to create new or additional third 
party rights or obligations in favour of third parties, including any rights of, 
or obligations to, employees of the vendor. It supplements, but does not 
supersede, any rights maintained by IHG under any contract or agreement 
with any vendor. 

Ne feledje, e dokument célja nem az új vagy további harmadik fél 
jogainak vagy kötelezettségeinek létrehozása harmadik fél javára, 
beleértve  a munkavállalók és kereskedők jogait és kötelezettségeit. Az 
IHG által fenntartott bármely jog kiegészíti, de nem hatálytalanítja a 
kereskedő bármely szerződését vagy megállapodását 

IHG reserves the right to reasonably update, alter or change the 
requirements of the IHG Vendor Code of Conduct. In such an event, IHG 
expects the vendor to accept such changes and act accordingly. 

IHG fenntartja magának a jogot IHG Vendor Magatartási kódex 
követelményeinek indokolt frissítésére, módosítására illetve 
változtatására. Ilyen esetben az IHG elvárja, hogy a gyártó elfogadja e 
változtatásokat és ennek megfelelően járjon el. 




