
 
 

Tisztességes 
Munkagyakorlatok Politika 

 
 
Az ULT Magyarország Kft. elkötelezett abban, hogy megfeleljen minden vonatkozó helyi vagy nemzeti 
törvénynek, amely a dolgozókkal és jogaikkal kapcsolatos, biztonságos és tisztességes munkakörnyezetet 
biztosítva minden dolgozója számára. Ezen felül, az ULT Magyarország Kft. nem alkalmaz gyerekmunkát 
vagy kényszermunkát. A helyi és magyar törvények valamint a nemzetközi munkaügyi egyezmények keretein 
belül az ULT Magyarország Kft. alkalmazottai szabadon alapíthatnak érdekképviseleti szervezeteket, illetve 
egyénileg vagy kollektívan kommunikálhatják a panaszaikat vagy tárgyalhatnak a bérükről a megtorlás 
félelme nélkül.  

 
Az ULT Magyarország Kft. szintén elkötelezett abban, hogy ösztönözze ugyanezen elvek betartását azokon a 
dohányfarmokon, amelyekkel az ULT Magyarország Kft. dohánybeszállítói szerződést köt. Az ULT 
Magyarország Kft. erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy kommunikálja és figyelemmel kísérje, hogy a 
vonatkozó törvényeket betartsák; a gyermekeket megvédik a munkahelyi kizsákmányolástól; nincs 
kényszermunka alkalmazása, a farmon dolgozókat tisztességesen fizetik, tisztességes bánásmódban részesítik 
őket, biztonságos munkakörülményeket biztosítanak számukra, valamint az egyesülési szabadságot tiszteletben 
tartják. 
Az ULT Magyarország Kft. támogatja a „Gyerekmunka megszüntetése a dohánytermesztésben” alapítvány 
tevékenységeit és tovább folytatja tevékenységét a gyerekmunka felszámolása és a munkások jogainak 
védelme érdekében. 

 
Az ULT Magyarország Kft. ennek érdekében dolgozta ki vállalati szintű politikáját és programját, szervezetén 
belül megfelelő erőforrást rendelve a feladatokhoz és képzést nyújtva a dolgozóinak és termelőinek a 
vonatkozó jogszabályok és a Tisztességes Munkagyakorlatok Politika betartására. A jelen politikát az ULT 
Magyarország Kft és Nyidoter Kft. STP Ország Csoportja rendszeres időközönként felülvizsgálja és szükség 
esetén módosítja.  

 
Az ULT Magyarország Kft és a NYIDOTER Kft közösen elfogadja és alkalmazza a magyarországi működési 
területén a fenti Universal Corporation politikát és erről a szerződött termelőit informálja, annak betartását a 
termelői farmokon folyamatosan ellenőrzi és a tapasztaltakat dokumentálja. 
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