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Az Amer Sports etikai szabályzata (a továbbiakban: „Etikai szabályzat”) az Amer Sports ellátási 
láncára vonatkozó társadalmi és környezetvédelmi alapelveket fogalmazza meg. Az Amer Sports 
felelősségteljes működési stratégiájának szerves részét képező Etikai szabályzat az emberei 
jogoknak a nemzetközileg elismert társadalmi és etikai normák – beleértve a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) előírásait és az ENSZ által elfogadott Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatát – szellemében történő tiszteletben tartására irányuló elkötelezettségünkön alapul. 
Ez különösen igaz a nők, a gyermekek és a bevándorló státuszú munkavállalók esetében. Az Amer 
Sports a teljes ellátási láncán belül érvényesíti ezt az elkötelezettséget a munkavállalók 
tiszteletteljes és méltóságteljes bánásmódban történő részesítése érdekében.

Az Etikai szabályzat az Amer Sports ellátási láncának valamennyi szolgáltatójára vonatkozik, 
beleértve a Beszállítókat (a meghatározást lásd alább), illetve az Amer Sports belső gyártási és 
elosztási létesítményeit egyaránt (a továbbiakban együttesen: „Munkáltatók”). A „Beszállítók” a 
teljes ellátási lánc egy adott részét képező üzleti partnerek, nem kizárólagosan beleértve a 
vállalkozókat, az alvállalkozókat és az Amer Sports termékeihez részegységeket vagy anyagokat 
részben vagy egészben előállító létesítményeket működtető feleket.

Az Etikai szabályzatban meghatározott normákat a Social and Environmental Compliance 
Benchmarks (Társadalmi és környezetvédelmi megfelelőségi kritériumok, a továbbiakban: 
„Megfelelőségi kritériumok”) című dokumentum részletezi. A Munkáltatók kötelesek megfelelni a 
jelen dokumentumban ismertetett (és a Megfelelőségi kritériumokban kifejtett) normáknak, 
valamint minden olyan vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogszabálynak, szabálynak, jogi 
szabályozásnak és iparági ajánlott gyakorlatnak, amelyek a Munkáltatók tevékenységeire 
vonatkoznak, korlátozás nélkül beleértve a gyártásra, értékesítésre és elosztásra irányuló 
tevékenységeket. Ha a normák által elvártak között különbségek merülnének fel, a Munkáltatók 
kötelesek a legszigorúbb normát alkalmazni.

Mivel az Amer Sports felső vezetői bizottsága (a továbbiakban: „Bizottság”) felelős az Etikai 
szabályzat fenntartásáért, rendszeresen felülvizsgálja és jóváhagyja az Etikai szabályzatot. A 
vállalat tulajdonát képező gyártási és elosztási létesítmények esetén a Bizottság az adott 
létesítmény vezérigazgatóját tekinti az Etikai szabályzat érvényesítéséért felelős személynek. A 
Beszállítói megállapodásoknak az Amer Sports Corporation vállalattal vagy annak valamelyik 
leányvállalatával való megkötésével a Beszállítók vállalják, hogy betartják és érvényesítik az Etikai 
szabályzatot. Az Amer Sports beszerzési igazgatóinak felelőssége annak biztosítása, hogy az adott 
Beszállítók aláírják a Beszállítói megállapodásokat. A Bizottság a szállítói fenntarthatóságért 
felelős csapat felelősségének tekinti annak ellenőrzését, hogy a Beszállítók betartják-e az Etikai 
szabályzatot.

Az Amer Sports a felelősségteljes működési stratégiájának értelmében és annak megfelelően 
rendszeresen ellenőrzi a Munkáltatókat, akiknek teljesítménye részét képezi a vállalkozás 
megőrzésére és növelésére irányuló törekvéseinknek. A Munkáltatók kötelesek minden olyan 
problémát orvosolni, amely káros hatást gyakorol az emberi jogokra. Olyan hatékony irányítási 
rendszereket kell megvalósítaniuk, amelyek előmozdítják a folyamatos fejlődést, legyen szó az 
Etikai szabályzat követelményeinek teljesítéséről, vagy a fenntarthatóságot a saját 
létesítményeikben és a Beszállítóiknál szem előtt tartó vezetés kifejezésre juttatásáról. A 
Munkáltatók kötelesek megfelelő és átlátható feljegyzéseket vezetni az Etikai szabályzat 
valamennyi rendelkezésének való megfelelés bizonyítására.

Az Etikai szabályzat bármely normájának megsértése esetén a munkavállalók bizalommal 
felhívhatják az Amer Sports figyelmét a problémákra a vsl@amersports.com címre angolul vagy 
anyanyelvükön írt levéllel. Az Amer Sports minden információt szigorúan bizalmasan kezel. A 
munkavállalókat nem érheti megtorlás a felvetett problémák miatt.

1. FOGLALKOZTATÁSI VISZONY

A Munkáltatók kötelesek alkalmazni és betartani a munkavállalók tiszteletben tartásáról szóló 
foglalkoztatási szabályokat és feltételeket, és meg kell védeniük a munkavállalókat a legalább a 
nemzeti és nemzetközi munkaügyi és társadalombiztosítási jogszabályok és rendelkezések 
értelmében megillető jogokat.

2. A GYERMEKMUNKA TILALMA

A gyermekmunka alkalmazása minden formában tilos. Tilos foglalkoztatni tizenöt (15) éven aluli 
vagy olyan személyt, aki nem töltötte be a tankötelesség végét jelentő életkort, vagy az adott 
országban a foglalkoztatáshoz jogszabályilag előírt minimális életkort (amelyik a magasabb). A 
fiatalkorúak foglalkoztatásánál be kell tartani az ilyen személyek védelmére vonatkozó 
jogszabályokat. A toborzási folyamat részét kell képeznie minden olyan dokumentum 
beszerzésének és megőrzésének, amely a munkavállalók születési idejének a megállapításához 
és ellenőrzéséhez szükséges. Gyermekmunka megállapítása esetén hatékony jogorvoslati eljárást 
kell lefolytatni.

3. A KÉNYSZERMUNKA TILALMA

A foglalkoztatásnak önkéntes jellegűnek kell lennie, és tilos a kényszer- vagy nem önkéntesen 
vállalt munka, például a börtönmunka, a rabszolgamunka, az adósság ellenében végzett munka, 
valamint a más hasonló munkák igénybevétele. Az embercsempészet és a kényszermunka minden 
formája, így például a letét fizettetése és a munkavállalók személyazonosító okmányainak 
elkobzása a foglalkoztatás megkezdésekor szintén tilos. Sem a Munkáltatók, sem a számukra 
munkaerőt biztosító más jogi személy nem tarthatja vissza a munkavállalók fizetésének, 
juttatásának, tulajdonának vagy dokumentumainak egyetlen részét sem azzal a céllal, hogy az 
érintett munkavállalót a Munkáltatók számára végzett munkája folytatására kényszerítse.

4. A ZAKLATÁS ÉS A BÁNTALMAZÁS TILALMA

Minden munkavállalót tiszteletteljes és méltóságteljes bánásmódban kell részesíteni, és tilos a 
testi fenyítés, az erőszakkal való fenyegetés, valamint a fizikai, szexuális, lelki és szóbeli zaklatás 
és bántalmazás bármilyen más formája.

5. A DISZKRIMINÁCIÓ TILALMA

Tilos fajhoz, valláshoz, kaszthoz, születéshez, életkorhoz, nemzetiséghez, társadalmi csoporthoz, 
etnikai származáshoz, szexuális irányultsághoz, nemhez, családi szerepekhez, családi állapothoz, 
munkavállalói szervezeti (például szakszervezeti) tagsághoz, politikai hovatartozáshoz, politikai 
véleményhez vagy fogyatékossághoz kötődő alapon megkülönböztetést alkalmazni a toborzási és 
a foglalkoztatási gyakorlatokban, beleértve a fizetéshez, a juttatásokhoz, a képzésben való 
részvételhez, az előrelépési lehetőségekhez, a fegyelmezéshez, a munkaviszony 
megszüntetéséhez és a nyugdíjazáshoz kapcsolódó gyakorlatokat is.

6. JAVADALMAZÁS

Minden munkavállalónak joga van olyan javadalmazásban részesülni a normál munkahét után, 
amely elegendő a munkavállaló alapvető szükségleteinek kielégítésére, és valamennyi szabadon 
felhasználható jövedelmet is biztosít. A Munkáltatók kötelesek legalább a minimálbért vagy a 
megfelelő mérvadó bért (amelyik a magasabb) fizetni, betartani a bérekre vonatkozó jogi 
követelmények mindegyikét, és biztosítani a vonatkozó jogszabályok, rendelkezések vagy az adott 
munkaszerződés által előírt esetleges juttatásokat. A Munkáltatók kötelezettséget vállalnak a 
folyamatos bérfejlesztés iránt, és elvárt azon lépések megtétele, amelyek a munkavállalók 
javadalmazáshoz fűződő jogainak fokozatos érvényesítéséhez vezetnek.

7. MUNKAIDŐ

A Munkáltatók nem kötelezhetik a munkavállalókat a foglalkoztatás országának jogszabályai által 
előírt normál munkaidőt és túlórát meghaladó munkavégzésre. A normál munkahét nem 
haladhatja meg a negyvennyolc (48) órát. A kivételes esetektől eltekintve a normál munkaidő és a 
túlórák összege nem haladhatja meg a heti hatvan (60) órát. A Munkáltatók minden hétnapos 
időszakban kötelesek legalább huszonnégy (24) egymást követő pihenőórát biztosítani a 
munkavállalóknak. Minden túlmunkának közös megegyezésen kell alapulnia. A Munkáltatók nem 
kérhetnek rendszeres jelleggel túlórázást, és minden túlórát emelt díjazással kötelesek 
javadalmazni.

8. EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

A munkavállalók számára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, biztonságos és egészséges 
munkahelyet kell biztosítani, gondoskodni kell legalább az ivóvízhez és higiénés helyiségekhez 
való hozzáférésről, a tűzbiztonságról, valamint a megfelelő világításról és szellőzésről. 
Ugyanezeket az egészségügyi és biztonsági normákat kell alkalmazni a Munkáltatók által a 
munkavállalók számára biztosított lakóegységek mindegyikében. Hatékony lépéseket kell tenni a 
munkavégzésből fakadó, azzal összefüggő vagy annak során bekövetkező, a munkavállalókat 
érintő lehetséges balesetek és egészségkárosodások megelőzése érdekében. Ehhez minimalizálni 
kell a munkahelyi környezetben rejlő veszélyforrásokat okait, és szem előtt kell tartani az 
általános iparági ismereteket és az esetleges konkrét veszélyforrásokat. Minden munkavállalónak 
rendszeres és dokumentált egészségvédelmi és biztonsági képzésben kell részesülni, mely 
képzést meg kell ismételni az új és áthelyezett munkavállalók esetén.

9. KÖRNYEZETVÉDELMI NORMÁK

A vegyi anyagok és a más veszélyes anyagok kezelésére és ártalmatlanítására, valamint a hulladék 
elhelyezésére és kezelésére vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és szabályozások betartása 
mellett a Beszállítóknak törekedniük kell a tevékenységük folytatásával járó káros környezeti 
hatások csökkentésére és a környezetvédelmi teljesítményük folyamatos fejlesztésére.

10. EGYESÜLÉSI SZABADSÁG ÉS A KOLLEKTÍV BÉRTÁRGYALÁSHOZ FŰZŐDŐ JOG

A Munkáltatók mindenféle szankció vagy beavatkozás nélkül tiszteletben tartják a munkavállalók 
egyesülési szabadsághoz fűződő jogát, valamint a szervezkedéshez és a kollektív bértárgyaláshoz 
fűződő jogukat. A munkavállalók szabadon csatlakozhatnak az általuk kiválasztott szervezethez, 
és e cselekedetük semmilyen hátrányos következménnyel nem járhat rájuk nézve. A 
munkavállalók szabadon választhatják meg a saját képviselőiket. Ha az egyesülési szabadságot és 
a kollektív bértárgyalást jogszabály korlátozza, a Munkavállalók számára tilos megakadályozni a 
munkavállalói egyesülés törvényes alternatíváinak alkalmazását.

11. ELLENŐRZÉS

Az Amer Sports és kijelölt megbízottjai (külső feleket is beleértve) az Amer Sports Ethical Policy 
Implementation Guide (Az Amer Sports etikai szabályzatának érvényesítésére vonatkozó útmutató) 
című dokumentumban meghatározott rend szerint ellenőrzési tevékenységeket végeznek a 
megfelelőség ellenőrzése érdekében. Az ellenőrzési tevékenységek magukban foglalják többek 
között a könyvelés és a feljegyzések áttekintését, valamint a munkavállalókkal folytatott 
személyes interjúkat. A Munkáltatók kötelesek a telephelyen megőrizni minden olyan információt 
és dokumentumot, amelyek a jelen Etikai szabályzatnak való megfelelés bizonyításához 
szükségesek.

12. A SZELLEMI TULAJDONJOGOK VÉDELME

A Munkáltatóknak tartózkodniuk kell attól, hogy a gyártási folyamat során közvetlenül vagy 
közvetetten megsértsék vagy jogszerűtlenül használják fel a külső felek tulajdonát képező 
szabadalmakat, védjegyeket, szerzői jogokat, üzleti titkokat és egyéb szellemi tulajdonjogokat, 
illetve megsértsék a külső feleket megillető bármilyen egyéb jogokat.

13. A MUNKAVÁLLALÓKKAL FOLYTATOTT KOMMUNIKÁCIÓ

A Munkáltatók kötelesek megfelelő lépéseket tenni annak érdekében, hogy a jelen Etikai 
szabályzatot a munkavállalók is megismerjék a jelen Etikai szabályzatnak egy jól látható helyen, a 
munkavállalók által beszélt nyelven való elhelyezésével. Az Etikai szabályzat az Amer Sports a 
következő címen elérhető webhelyén is megtalálható: www.amerports.com. A Munkáltatók 
kötelesek az emberi jogaikban esetlegesen sérelmet szenvedett munkavállalók számára 
közvetlenül elérhető panaszkezelési mechanizmusokat létrehozni. A Munkáltatók kötelesek 
gondoskodni arról, hogy a panaszokkal kapcsolatos problémák rendezése méltányosan, hitelesen 
és hatékonyan történjen, bármiféle megtorlás nélkül.

14. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A Munkáltatók tiszteletben tartják a munkavállalók személyes adatait. Az összegyűjtött és tárolt 
személyes adatok mindegyikét a személyek magánéletét megóvó, méltányos, diszkrét és jogszerű 
módon kell kezelni.

15. A KORRUPCIÓ ÉS A MEGVESZTEGETÉS TILALMA

A Munkáltatók sem közvetlenül, sem közvetve nem vehetnek részt az üzleti előny vagy pénzügyi 
nyereség megszerzését célzó kenőpénzek, jutalékok és egyéb tiltott kifizetések vagy 
tisztességtelen juttatások felkínálásában vagy elfogadásában. A Munkáltatóknak kerülniük kell az 
olyan helyzeteket, amelyek a kötelességeik és a személyes érdekeik közötti 
összeférhetetlenséggel járnak, vagy ennek látszatát keltik.

16. ALVÁLLALKOZÁSBA ADÁS

A Beszállítók az Amer Sports előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem adhatják alvállalkozásba a 
késztermékek vagy részegységek gyártási munkáit. A Munkáltatók felelőssége az engedélyezett 
alvállalkozóik (ha vannak) ellenőrzése annak biztosítása érdekében, hogy az alvállalkozók 
megfeleljenek a jelen Etikai szabályzatnak.


