
 

 

 
 

 

Fenntarthatósági és beszállító lánc integritási politika 
 

HATÁLYBA LÉPÉS 
DÁTUMA: 2013. szept. 04 

JÓVÁHAGYTA: ULT VEZETŐSÉG 

SZABÁLYZAT 
HATÁLYA: 

Minden Universal Vállalat 

VEZETŐSÉG 
KÉPVISELETÉBEN: MW 

HATÁLYON KÍVÜLRE KERÜL: NINCS 
ADAT 

FELÜLVIZSGÁLAT #: 1 
(2013.09.04) 

 

Fenntarthatósági és beszállítói lánc integritási politika 
 

Universal Leaf Tobacco Company, Incorporated, („ULT”) szilárdan elkötelezett a dohány 

beszállítói lánc minden részének integritása és a fenntarthatóság iránt minden működési 

területén. A Fenntarthatósági és beszállítói lánc integritási politikánk alapjának összetevői a 

vonatkozó törvényeknek és az Universal átfogó Magatartási szabályzatának való szigorú 

megfelelés és szervezeti céloknak való elkötelezettségünk az alábbi hét fő fókuszterületen: 

 

• Jó Agronómia Gyakorlatok – Megbízható dohánylevél termesztési technikákat és 

stratégiákat fogunk kidolgozni, elősegíteni és használni, amelyek megfelelnek a 

vevőink szükségleteinek, elősegítik a termelői jövedelmezőséget és támogatják a 

környezeti fenntarthatóságot, biodiverzitást és az erőforrások megőrzését. 

• Jó Feldolgozási Gyakorlatok – A legjobb iparági gyakorlatokat és megbízható 

technológiát fogunk kidolgozni, elősegíteni és használni, hogy optimalizáljuk a 

termelést a feldolgozó üzemeinkben, miközben megfelelünk a vevői elvárásoknak, 

biztonságos munkakörnyezetet teremtünk, javítjuk az energiahatékonyságot és 

támogatjuk a környezeti fenntarthatóságot. 

• Környezetvédelem – Be fogjuk tartani valamennyi környezetvédelmi törvényt és 

jogszabályt, figyelemmel fogjuk kísérni az ipari tevékenységünket, elemezni fogjuk a 

beszállítói lánc tevékenységeit és együtt fogunk működni a beszállítói lánc 

partnereinkkel, hogy olyan stratégiákat alakítsunk ki és léptessünk életbe, amelyek 

célja, hogy csökkentsék a dohány beszállítói lánc környezeti kihatását, elősegítsék az 

energiahatékonyságot, támogassák a biodiverzitást és megőrizzék az erdőket és az 

egyéb természeti erőforrásokat. 

• Egészség és Biztonság - Be fogunk tartani minden egészségügyi és biztonsági törvényt 

és jogszabályt, biztonságos munkakörnyezetet fogunk megteremteni és fenntartani, és 

ösztönözni fogjuk a beszállítói partnereinket, hogy ők is ugyanilyen módon járjanak el 

a munkatársak, vállalkozók, termelők, dohányfarmon alkalmazott munkások és egyéb 

beszállítói láncban érdekelt felek érdekében. 



• Dohány biztonság, integritás és nyomonkövethetőség – Olyan programokat és 

stratégiákat fogunk életbe léptetni, amelyek célja, hogy fokozzák a dohányellátás 

biztonságát és elősegítsék a dohányminőséget a beszállítói láncon keresztül, a 

megfelelő dohányok hosszú távú beszállítása érdekében. 

• Tisztességes Foglalkoztatási Gyakorlatok – Lehetőséget fogunk teremteni a képzett és 

különféle munkaerő számára a szervezetünk minden szintjén, és tiszteletben tartjuk a 

munkások egyesülési szabadságát és egyéb munkaügyi jogait, amint az a vonatkozó 

törvényekben meghatározásra került, segítünk megszüntetni a gyerekmunkát és a 

kényszermunkát a beszállítói láncunk minden pontján és ösztönözzük a 

dohánytermelőket és a dohánytermelő közösségeket, hogy ismerjék fel és 

foglalkozzanak a foglalkoztatási problémákkal. 

• Társadalmi Felelősség – Tisztességes és felelős módon fogunk működni, arra 

törekszünk, hogy hasznos és konstruktív beszállítói lánc partnerek legyünk az érdekelt 

feleink számára, foglalkozzunk a dohányipar, a termelési és a működési területünk 

ipari közösségeinek kulcsfontosságú ügyeivel és problémáival. 

 

Az üzletmenetünk közvetve és közvetlenül támogatja azokat a közösségeket és régiókat, 

amelyben működünk azáltal, hogy hatékony hozzáférést biztosít a helyi 

dohánytermelőknek a globális dohánypiachoz, a munkatársainak tisztességes és 

biztonságos munkakörülményeket kínál, valamint elősegíti a fenntarthatóságot a 

közösségeinkben és a termelői közösségeinkben. Szilárdan elkötelezettek vagyunk a 

beszállítói láncunk vevői, termelői, munkatársaink, közösségeink és üzleti partnereink 

támogatása iránt etikus üzleti gyakorlatok, célzott programok és a szervezeti céljainkkal 

összhangban lévő befektetéseken keresztül.  

 

A dohányos szakembereink egész világra kiterjedő csapata helyi politikákat és 

programokat fog kidolgozni, ezekhez szervezeti erőforrásokat fog rendelni és a 

munkatársait képezni fogja, hogy betartsuk a vonatkozó törvényeket, az Universal 

Magatartási szabályzatát és egyéb megfelelési politikákat és a jelen Fenntarthatósági és 

beszállítói lánc integritás politikát. A jelen politikát az ULT igazgatótanácsa rendszeres 

időközönként felülvizsgálja és szükség esetén módosítani fogja. 
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