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Fenntarthatósági és Beszállítói Lánc Integritás Politika 
 
 
Az ULT Magyarország Kft. szilárdan elkötelezett a fenntarthatóságban és a dohánybeszállítói lánc minden 
elemének integritásában. A Fenntarthatósági és Beszállítói Lánc Integritás Politika alapja a mi határozott 
elkötelezettségünk a vonatkozó jogszabályok, az Universal átfogó Magatartás kódexének és más 
megfelelőségi politikák betartására illetve az alábbi hat fontos terület köré szervezett célkitűzéseken 
alapul:     

 
 Jó Agronómiai Gyakorlatok – Megbízható dohánylevél termesztési technikákat és stratégiákat 

dolgozunk ki, népszerűsítünk és használunk, amelyek megfelelnek a vevőink szükségleteinek, 
ösztönözzük a termelői jövedelmezőséget és támogatjuk a környezeti fenntarthatóságot, biodiverzitást 
és erőforrások megőrzését. 
 

 Környezetvédelem – Betartunk minden környezetvédelmi törvényt és jogszabályt, nyomon követjük az 
ipari tevékenységeinket, elemezzük a beszállítói lánc tevékenységeit és együttműködünk a beszállítói 
láncunk partnereivel, hogy olyan stratégiát alakítsunk ki és léptessünk életbe, amely csökkenti a 
dohánybeszállítói lánc környezeti kihatásait, ösztönzi az energiahatékonyságot, támogatja a 
biodiverzitást és megőrzi az erdőségeket és más természeti erőforrásokat. 

 
 Munkaegészség és biztonság – Betartunk minden munkaegészséggel és biztonsággal kapcsolatos 

törvényt és jogszabályt, biztonságos munkakörnyezetet alakítunk ki és tartunk fenn, valamint erre 
ösztönözzük a beszállítói lánc partnereinket is a munkavállalók, vállalkozók, termelők, farm 
munkások és más beszállítói lánc érdekelt felek érdekében. 

 
  Dohány biztonság, integritás és nyomonkövethetőség – Programokat és stratégiákat fogunk életbe 

léptetni, melynek célja a dohányellátás biztonságának erősítése és a dohány minőségének támogatása a 
beszállítói láncban a megfelelő dohány hosszú távú beszállítása céljából. 

 
 Tisztességes Munkagyakorlatok – Lehetőségeket teremtünk a képzett és sokféle munkaerőnek a 

szervezetünk minden szintjén és tiszteletben tartjuk a dolgozók egyesüléshez való szabadságát és egyéb, 
a munka törvénykönyvében meghatározott jogait, segítünk megszüntetni a gyerekmunkát és 
kényszermunkát az ellátási láncon belül és ösztönözzük a dohánytermelőket és közösségeiket, hogy 
elismerjék és foglalkozzanak a munkaügyi kérdésekkel. 

 
 Társadalmi Felelősség – Tisztességes és felelős módon fogunk működni, arra törekszünk, hogy az 

érdekelt feleinknek hasznos és konstruktív beszállítói lánc partnerei legyünk és foglalkozzunk a 
dohányipar, termesztés és a működési területünkön található ipari közösségek kulcsfontosságú 
aspektusaival és ügyeivel.  
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Az üzletmenetünk közvetlenül vagy közvetve támogatja azokat a közösségeket és régiókat, amelyekben 
működünk, azáltal, hogy a helyi dohánytermelőknek hatékony hozzáférést biztosítunk a globális 
dohánypiachoz, az alkalmazottainknak tisztességes és biztonságos munkakörnyezetet teremtünk és 
ösztönözzük a fenntarthatóságot a saját közösségeinkben és termelői közösségekben. Határozottan 
elkötelezettek vagyunk a vevőink, termelőink, dolgozóink, közösségeink és a beszállító láncban üzleti 
partnereink támogatásában etikus üzleti gyakorlatokon, valamint a szervezeti céljainkhoz rendelt célzott 
programokon és befektetéseken keresztül.  

 
A dohányos szakembereink a helyi politikákhoz szervezeti erőforrásokat fognak hozzárendelni, képezni fogják 
a munkaerőt a vonatkozó szabályok, az Universal Magatartás Kódexének és egyéb megfelelési politikáknak 
valamint a Fenntarthatósági és Beszállítói Lánc Integritási Politika betartására. Ezt a politikát az ULT 
Magyarország Kft. és Nyidoter Kft. STP ország csoportja rendszeresen 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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