
 

 

 

 

 

Vállalkozókkal, szolgáltatókkal és más üzleti partnerekkel szembeni 

 

ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 

ÉS A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TERÜLETÉN 

 

 

A Dreher Sörgyárak elkötelezett a minőségbiztosítás, az élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem, az 

energiagazdálkodás, a munkavédelem és a fenntartható fejlődés mellett. Számunkra a fenntarthatóság 

nem csak a gazdasági fenntarthatóságot és a rendelkezésre álló szűkös erőforrások tudatos felhasználását 

jelenti, hanem figyelembe vesszük a gyár belső és külső, szűkebb és tágabb környezetét és közösségeit is.  

 

A Dreher Sörgyárak Zrt. elkötelezettsége kifejezéseként olyan üzletfeleket, beszállítókat, illetve 

együttműködő partnereket keres szerződéses kapcsolataihoz, akiknek szándékában és lehetőségében áll az 

alábbi célokban, fejlesztési területekben való teljesítményjavítás és együttműködés. 

 

Keretrendszerünk a következő területekre fókuszál: 

• magas minőségű termékfejlesztés 

• környezettudatos vízgazdálkodás 

• a fajlagos energiafelhasználás és a szén-dioxid kibocsátás csökkentése 

• a csomagolás újrahasználata és újrahasznosítása, felelős hulladékgazdálkodás 

• munkavállalói képesség- és együttműködés fejlesztés 

• fellépés a felelős alkoholfogyasztás népszerűsítése mellett 

 

Hiszünk abban, hogy a Dreher Sörgyárak Zrt. és kiemelt partnerei együttesen jelentősebb hatásokat 

érhetnek el – a stratégiai célokkal kapcsolatban a következő elvárásokat fogalmaztuk meg szerződéseink 

teljesítésére vonatkozóan: 

 

1. Etikus üzleti magatartás: nyílt és tisztességes bánásmóddal történő együttműködés az üzleti 

partnerekkel. 

2. Megfelelő munkakörülmények: a munkavállalók számára egészséges és biztonságos körülmények 

biztosítása; a foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályi előírásoknak való maradéktalan megfelelés; a 

munkavállalók jólléte védelmének biztosítása. 

 



 

 

 

 

 

3. Kényszermunka tilalma: a méltányos foglalkoztatással összhangban tilos kényszer- és kötelező munka 

alkalmazása; gyakornokok foglalkoztatása esetén pedig elvárás a törvényi előírásoknak való maradéktalan 

megfelelés. 

4. Gyermekmunka tilalma: gyermekmunka alkalmazása szigorúan tilos; fiatalkorúak alkalmazása pedig 

kizárólag a törvény által kifejezetten lehetővé tett esetekben (pl. tizenötödik életévüket betöltött fiatalok 

nyári diákmunkája) és feltételekkel fogadható el. 

5. Méltányos bérek alkalmazása: üzleti partnereinkkel szemben elvárás, hogy a bérezésre vonatkozó 

törvényi előírásoknak, így különösen a minimálbérre vonatkozó szabályoknak is eleget tegyenek. 

6. Sokféleség biztosítása: elvárjuk a kulturális különbségek iránti érzékenységet; az esélyegyenlőség 

fejlesztését; az egyenlő bánásmód törvényi követelményeinek betartását és betartatását. 

7. Egyesülés szabadságának biztosítása: a munkavállalók azon joga, hogy szakszervezetekben, 

érdekképviseleti szervekben vehessenek részt, nem korlátozható. 

8. Környezet védelme: a helyi környezetvédelmi előírások ismerete és betartása elvárt; emellett elvárjuk, 

hogy üzleti partnereink figyelmet fordítsanak a helyi közösségre vagy a vállalatra, vállalatcsoportra hatással 

levő környezeti kérdésekre. 

 

A jelen dokumentum a Dreher Sörgyárak Zrt-vel kötött szerződések részét képezi, és mindenkor hatályos 

időállapota a Dreher Sörgyárak Zrt. hivatalos vállalati honlapján (www.dreherzrt.hu) kerül közzétételre. 

 

Kérjük, hogy a dokumentum esetleges változásairól, frissítéséről időről időre szíveskedjenek tájékozódni 

annak érdekében, hogy a fenti elvárásoknak való megfelelőség biztosított legyen. 

 

2021. február  

file://///BUDAS025/Vol_D$/PR/07_Kepek_grafikak_logok/Dreher%20Zrt%20uj%20arculat/Dreher%20Zrt%20vallalati%20arculati%20elemek/www.dreherzrt.hu

