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BLAUFORM Kft.
Üzleti etikai és CSR szabályzata
A BLAUFORM célkitűzése, hogy a hazai és nemzetközi partnereinek nyújtott szolgáltatásai, műszaki
megoldásai által számukra a neve egyet jelentsem a megbízhatósággal és minőséggel. Partnereink
felé mindenkor korrekt, etikus és méltányos magatartást tanúsítunk.
E célkitűzéseink aligha lennének megvalósíthatók a munkatársaink lelkiismeretes, precíz munkája és
emberséges hozzáállása nélkül. A BLAUFORM 1954-ben családi vállalkozásként indult, melynek
eredeti értékeit, a tisztességet, az egymásról való gondoskodást és a családias szellemiséget a
jövőben is megőrizni törekszik.
Társadalmi felelősségvállalásunk (Corporate Social Responsibility - CSR), hogy mindenkor a jogi,
erkölcsi és etikai normáknak megfelelően működjünk, és a BLAUFORM által elfogadott alapértékeink
megtartására sarkalljuk munkatársainkat, üzleti partnereinket.
(1) Az etikus üzletről
A BLAUFORM minden munkatársától megköveteli, hogy az általa végzett üzleti tevékenység mindenkor a
Társaság hírnevének javára szolgáljon. Általános üzleti alapelveink a következők:
✓ Minden üzleti tevékenységet a tevékenységünk végzésének a helye (legyen az belföld, vagy külföld)
szerinti jogszabályok maradéktalan betartásával folytatunk.
✓ Minden körülmény között tisztességes piaci magatartást tanúsítunk versenytársaink, valamint
partnereinkkel szemben, továbbá tiszteletben tartjuk harmadik felek szellemi tulajdonát.
✓ Elítéljük a korrupciót, a vesztegetés és csalás minden formáját, az erre irányuló törekvésekkel szemben
a megfelelő intézkedéseket megtesszük.
✓ Együttműködünk az illetékes hatóságokkal.
✓ Nem állunk kapcsolatban olyan társasággal, közösséggel, amelyet nemzetközi szervezetek szankcióival,
korlátozó intézkedéseivel érintettek.
✓ Kizárjuk annak lehetőségét, hogy munkatársaink tevékenysége, személyes érdeke összeférhetetlen
legyen a BLAUFORM érdekeivel.
✓ Eleget teszünk az adatvédelmi, információbiztonsági előírásoknak, a működésünk során tudomásunkra
jutott üzleti titkokat pedig megőrizzük.
✓ Bármely szabálytalanság esetén annak bejelentői nem válhatnak áldozattá, a bejelentéseket kellő
súllyal kivizsgáljuk, a szükséges intézkedéseket megtesszük.
✓ A BLAUFORM pártpolitikától független, politikai hozzájárulást, támogatást semmilyen szervezetnek
nem nyújt.
✓ A BLAUFORM továbbá nem gyárt emberi élet kioltására alkalmas eszközöket.

(2) Korrupció és megvesztegetés
A BLAUFORM a korrupció és vesztegetés semmilyen formáját nem tűri el. Nem ad és nem fogad el
„kenőpénzt” és fellép a korrupció és megvesztegetés minden formájával szemben. E körbe értjük az
ügyek előrehaladását könnyítő kifizetéseket is. Sem közigazgatási, hatósági ügyekben, sem
partnereinkkel folytatott üzleti ügyekben nem nyújtunk és nem fogadunk el jogtalan előnyt, erre
vonatkozó ígéretet nem teszünk, jogtalan előny érdekében kifizetést, juttatást sem a Társaság sem
munkatársaink nem eszközölnek.
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(3) Környezetvédelemről és fenntarthatóságról
A BLAUFORM felismerve a felelősségét természetes és épített környezet fenntarthatósága terén
kötelességének tekinti a körültekintő környezetvédelmi gyakorlatok elsajátítását, alkalmazását
mindennapi működése során. Az irányadó környezetvédelmi szabályokat megtartjuk és erre
ösztönözzük beszállítóinkat, üzleti partnereinket is.
Célunk a nyersanyag- és energiahatékonyság fokozatosa javítása, az üzemünk károsanyagkibocsátásának, valamint a gyártás során keletkezett hulladékmennyiség lehetőség szerinti
legnagyobb mértékű csökkentése.
A BLAUFORM a jövőben törekszik arra, hogy olyan beszállítókat kutasson fel, akik szintén törekednek
a környezetterhelés minimalizálására működésükben és elkötelezettek a fenntarthatóság mellett.
(4) A munkavállalóinkról
Munkavállalóink munkája és szabadideje kiemelt érték, ennek megfelelően a BLAUFORM a
mindenkor hatályos munkabérre vonatkozó előírásoknak megfelelő, versenyképes munkabért fizet
elősegítve munkavállalóink anyagi biztonságát.
A BLAUFORM munkatársai védelmére kiemelt figyelmet fordít, az iparági elfogadott szabványoknak,
biztonsági és munkavédelmi előírásoknak megfelelő munkavégzés érdekében rendszeres
munkavédelmi oktatást szervez, valamint gondoskodik az egészséget és testi épséget védő
munkafeltételekről.
A hátrányos megkülönböztetés minden formáját elítéljük legyen annak alapja faj, nem, kor, bőrszín,
nemzetiség, vagy származás, vagyoni, hitéleti, politikai hovatartozás, testi fogyatékosság, családi
állapot, akár szexuális beállítottság, vagy bármely védett tulajdonság. Munkáltatóként szem előtt
tartjuk az esélyegyenlőség megteremtését.
Támogatjuk és bátorítjuk munkavállalóink képzését, fejlődését, önkifejezését. Hisszük, hogy
munkatársaink tapasztalatainak bővülésében áll a Társaság sikerének, tovább fejlődésének kulcsa.
Mindig nyitottak vagyunk Munkavállalóink észrevételeire.
A BLAUFORM-nál szakszervezet, üzemi tanács nem működik, azonban Munkavállalóink problémáikkal
– legyen az munkavégzéssel vagy magánjellegű – a kezdetektől fogva közvetlenül fordulhatnak a
BLAUFORM vezetőségéhez. Bármely vitát, problémát igazságos és pártatlan módon vizsgálunk ki, az
ügyeket bizalmasan kezeljük.
Munkatársaink egyesülési szabadságát tiszteletben tartjuk, támogatjuk érdekérvényesítő, vagy
társadalmilag hasznos civil tevékenységeiket. A BLAUFORM a jövőben ésszerű keretek között
támogatni kívánja munkatársai közösségi részvételét, önkéntes tevékenységeit, közösségi projektjeit.
(5) Az emberi jogokról
A BLAUFORM támogatja és mindennapi üzletmenetében, működésében érvényre juttatja az ENSZ
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányában, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munka világára
vonatkozó alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatában foglalt alapelveket, valamint a üzleti és
emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ alapelveket.
E körben kirekesztjük a gyermekmunka, a rabszolga- és kényszermunka bármely előfordulását,
valamint az emberkereskedelmet.
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Ezen alapértékékek tiszteletben tartását beszállítóinktól is megköveteljük.
(6) A beszállítóinkról
A BLAUFORM vallja, hogy az ellátási lánc szereplőjeként felelősségteljes és megbízható partnerként
lép fel, fenntartható, hosszútávú üzleti folyamatok kiépítését célozva, amely ügyfeleinket,
tulajdonosainkat és közösségeinket szolgálják.
Beszállítóink szakértelme és készségeik ügyfeleink felé nyújtott szolgáltatásaink megerősítését
szolgálják. Olyan beszállítókkal dolgozunk, amelyek maguk is tiszteletben tartják a tevékenységükre
irányadó jogszabályokat, a munkavédelmi és foglalkoztatási, a környezet- és egészségügyi
előírásokat, valamint az alapvető emberi jogokat. A BLAUFORM ellátási láncaiban kiemelt szerep jut a
fenntarthatóságnak.

