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I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. 1. Az Etikai Kódex célja
-

az Etikai Kódex összefoglalja az STU Kft. (továbbiakban Társaság) munkavállalóival, vezető
tisztségviselőivel szemben a jogszabályok és utasítások előírásain túlmenően támasztott
alapvető elvárásokat, magatartási követelményeket, irányelveket,

-

megfogalmazza mindazon erkölcsi alaptételeket és általános irányelveket, amelyek alapján a
Társaság tevékenységét folytatja, és amelyek a szervezeti kultúrájának alapvető elemeit
jelentik,

-

a Társaság minden munkavállalója számára egyértelműen rögzíti azokat az etikai normákat,
amelyek a munkavállalók munkahelyen belül és azon kívül tanúsított viselkedésének és
magatartásának alapvető követelményeit tartalmazzák,

-

segíti a munkavállalókat abban, hogy kiváló munkájuk mellett kifogástalan magatartásukkal
is hozzájáruljanak a Társaság stratégiai céljainak és jövőképének megvalósításához, üzleti
hírneve megőrzéséhez és erősítéséhez,

-

útmutatást nyújt a Társaság munkatársainak és vezetőinek az etikailag kifogásolható
magatartások és cselekedetek felismeréséhez, azok pártatlan megítéléséhez és
minősítéséhez, elkerüléséhez,

-

segítséget nyújt a munkavállalóknak a munkahelyi és egyéb kapcsolatrendszerük
működtetéséhez, problémáik megoldásához és konfliktusaik kezeléséhez.

A munkavállalók feladata, hogy megismerjék, tanulmányozzák és megértsék az Etikai Kódexben
foglaltakat, és ezek betartásával végezzék munkájukat.

I.2. A szabályzat hatálya
Az Etikai Kódex személyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi munkavállalójára és vezető
tisztségviselőjére.
Területi hatálya kiterjed a munkavállalók és a vezető tisztségviselők mindenkori munkavégzésének
helyére (szervezeten belüli és szervezeten kívüli helyszínek).
Időbeli hatálya kiterjed a jelen Etikai Kódex módosításáig vagy visszavonásáig.
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II.) RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
II. 1. Fogalommeghatározások
Etikus magatartás: Az etikai normák és a jelen kódexben leírt elvárások betartása és betartatása a
munkavállalók között, illetve a partnereinkkel kapcsolatban.
Vállalati érdekek szolgálata: A minél eredményesebb működéshez, a Társaság közszolgáltatói
küldetéséhez, illetve a nemzetgazdaság működtetésében helytálláshoz történő hozzájárulás minden
munkavállaló alapvető kötelezettsége.

II. 2. Jog- és szabálykövető magatartás
A Társaság tevékenységét valamennyi területen törvények, rendeletek és egyéb előírások alapján
köteles végezni. Ide értendők az európai és a nemzeti jogi/jogszabályi követelmények és a szervezeten
belüli szabályozások.
A tartósan sikeres gazdálkodás fontos feltétele valamennyi tevékenység integritása. Az üzleti életben
a feddhetetlen viselkedés érezhető hatással van a Társaság megítélésére, tükrözi a Társaság kultúráját,
bizalmat teremt az üzleti partnerekben, az ügyfelekben és magában a szervezetben.
Az Etikai Kódex az alábbi témakörökkel kapcsolatos szabályokat határozza meg:
-

Emberi jogok
Tisztességes foglalkoztatás és munkakörülmények
A gyermekmunka tilalma és a fiatalok munkahelyi védelme
Diszkrimináció és zaklatás
Vesztegetés
Csalás megelőzés
Munkavállalók
Juttatások nyújtásának és elfogadásának megengedett keretei
Összeférhetetlenség
Mellékfoglalkozások és részesedések szerzése vállalkozásokban
Vagyoni értékek kezelése
Adatvédelem és adatbiztonság
Számvitel, valós beszámolás és pénzügyi integritás
Ellenőrző szervek, hatóságok
Lobbitevékenység
Verseny
Együttműködés a beszállítókkal
Környezetvédelem
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-

A társadalommal kapcsolatos magatartás szabályai
Politikai tevékenységek

A Társaság minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy munkavállalóit minden
vonatkozó szabályról értesítse, oktassa és azok betartásában támogassa. Ennek megfelelően a
szervezetben többek között – külső szolgáltatóként - megfelelési tanácsadó került kijelölésre, aki
valamennyi belső és külső szabályozás betartatására törekszik (kivételt képeznek az üzemi és műszaki
szabályzatok).

II. 3. Emberi jogok
Elkötelezettek vagyunk minden ember és közösség méltósága és emberi jogainak tiszteletben tartása
mellett, akikkel kapcsolatba kerülünk munkánk során. Semmilyen formában nem okozunk, illetve
járulunk hozzá emberi jogi jogsértésekhez. Személyzetünk köteles mindenkit méltósággal, tisztelettel
és törődéssel kezelni és megtartani emberi jogait.

II. 4. Tisztességes foglalkoztatás és munkakörülmények
Elkötelezettek vagyunk a munkahelyi egyenlőség előmozdítása, valamint a jogszerű és tisztességes
foglalkoztatási és javadalmazási gyakorlat megvalósítása iránt. Határozottan ellenezzük a gyermek,
rabszolga vagy bármilyen formában kényszer-, kötelező, illetve megkötött munka mind közvetlen,
mind közvetett alkalmazását. Elítéljük a jogellenes, tisztességtelen vagy etikátlan foglalkoztatás
valamennyi formáját, amely kihasználja a munkaerőt, rombolja a társadalombiztosítási rendszert, vagy
adóelkerülésre szolgál, így pl. a bejelentés nélküli vagy „szürke” munkát, illetve fizetések visszatartását.
Személyzetünk köteles tisztességes magatartást tanúsítani, kollégáikat és másokat teljes tisztelettel
kezelni.

II. 5. A gyermekmunka tilalma és a fiatalok munkahelyi védelme
Társaságunknál tilos a gyermekek foglalkoztatása. A foglalkoztatás alsó korhatára – a fiatalok számára
kedvezőbb szabályok sérelme nélkül és korlátozott kivételekkel – nem lehet alacsonyabb, mint a
tanköteles kor felső határa.
A fiatal munkavállalóknak életkoruknak megfelelő munkakörülményeket kell biztosítani, védeni kell
őket a gazdasági kizsákmányolással szemben és minden olyan munkától, ami sértheti biztonságukat,
egészségüket, fizikai, szellemi, erkölcsi és szociális fejlődésüket, vagy összeütközésbe kerülhet
nevelésükkel, oktatásukkal.
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II. 6. Diszkrimináció és zaklatás
Egyenlő esélyeket biztosítunk a foglalkoztatás során és nem tűrjük a diszkrimináció, a zaklatás vagy
durva bánásmód bármely formáját. Bármilyen szakmai szempontból lényegtelen tulajdonságra vagy
körülményre alapozott, így pl. nem, családi állapot, kor, nemzeti vagy társadalmi vagy etnikai
hovatartozás, szín, vallási vagy politikai vélemény, fogyatékosság, szexuális irányultság,
érdekképviseleti tagság, vagyoni, születési vagy más helyzet miatt közvetlen vagy közvetett
megkülönböztetés nem megengedett. Bármilyen diszkriminatív magatartás, zaklatás, megfélemlítés
vagy zsarnokoskodás tilos.
A teljes személyzettől elvárt, hogy a legmagasabb szintű, kölcsönös tiszteleten alapuló viselkedési
formákhoz tartsák magukat minden szóbeli és írásbeli kommunikációjuk során, és tartózkodjanak
minden zaklatástól, rágalmazástól vagy bármilyen olyan magatartástól, amit mások erőszakosnak,
megfélemlítőnek, megalázónak vagy sértőnek tekinthetnek.
A Társaság elkötelezetten és kompromisszumok nélkül tartja magát a korrupció elleni küzdelmet
szolgáló nemzeti rendelkezésekhez és nemzetközi irányelvekhez, illetve ajánlásokhoz. A Társaság ebből
adódóan nem fogad el semmilyen cselekvésmódot, amely során az ügyletek bonyolítása
tisztességtelen eszközökkel történik. A Társaság tevékenysége azonban nemcsak a törvényi
rendelkezéseken alapszik. Nem minden törvényileg tolerálható tevékenység helyes erkölcsileg is és
elfogadható a Társaság számára.
Bármilyen üzletszerzési célból tilos közvetlenül vagy közvetetten ajánlani, ígérni, adni, kérni vagy
elfogadni bármilyen tisztességtelen előnyt vagy juttatást. A tisztességtelen előny vagy juttatás lehet
akár pénz, készpénz helyettesítő (pl. utalvány), ajándék, hitelkeret, árengedmény, utazás, személyes
előny, szállás vagy szolgáltatás. Rendes eljárások biztosítása vagy felgyorsítása érdekében nem
engedjük csúszópénzek (vagy „kenőpénz”) juttatását sem hivatalos személyeknek sem gazdasági
szereplők alkalmazottainak. A korrupció magában foglalja a befolyással üzérkedést is, ha valaki azt a
látszatot kelti, hogy egy döntéshozót tisztességtelenül befolyásol.
A korrupció akár üzletszerzési célból, akár más gazdasági előny megszerzése céljából súlyos
visszaélésnek minősül. Ugyanígy a vesztegetés elfogadása vagy annak megengedése, hogy más
vesztegetést fogadjon el, súlyos vétség. Személyzetünknek el kell tudnia számolni minden előnnyel,
amit az üzleti tevékenység során szerzett, és tilos bármilyen vesztegetést adnia vagy elfogadnia, vagy
bármely más korrupt módon viselkednie.

II. 7. Csalás megelőzés
A csalás vagy csalárd – azaz becsapásra, lopásra, megtévesztésre vagy hazugságra irányuló –
magatartás etikátlan és az esetek többségében büntetendő. A csalás minden formája (ideértve pl.
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valótlan községelszámolás, tanúsítványok vagy pénzügyi iratok hamisítása vagy megváltoztatása,
vállalati eszközökkel visszaélés vagy eszközök eltulajdonítása, valótlan bejegyzés tétele pénzügyi vagy
nem pénzügyi nyilvántartásban vagy jelentésben) tilos.

II. 8. Munkavállalók
Tiszteletben tartjuk az egyén méltóságát és a munkavállalók társulási jogát. A munkavállalóink
zaklatásának minden formáját - legyen az akár egyéni, akár csoportos - elfogadhatatlannak tartjuk és
határozottan fellépünk ellene.
Elfogadjuk és elősegítjük a munkavállalói szervezetek, szakszervezetek tevékenységét és
elkötelezettek vagyunk abban az irányban, hogy munkavállalóink érdekképviseleti szerveken keresztül
is kifejthessék véleményüket és érvényesíthessék érdekeiket.
Társaságunk fontosnak tartja, hogy információs csatornák és konzultációs mechanizmusok útján
hatékony kommunikáció létezzen a társaság és a munkavállalók között.

II. 9. Összeférhetetlenség
Összeférhetetlenség a Társaság részére folytatott tevékenység keretében az a szituáció, amelyben
fennáll a kockázat, hogy a személyes érdekek veszélyeztetik a Társaság érdekeit.
Összeférhetetlenség eredhet például az alábbi helyzetekből:
-

Munkaviszony (saját másodállás vagy családtag munkaviszonya) vagy gazdasági kapcsolat
egy meglévő vagy potenciális vevővel, versenytárssal beszállítóval vagy alvállalkozóval.

-

Családtagok vagy közeli kapcsolatban álló személyek alkalmazása vagy felügyelete.

-

Igazgatósági vagy más testületi tagság másik gazdasági társaságnál vagy egyéb szervezetnél.

-

Jelentős befektetés vagy érdekeltség vevő, versenytárs, beszállító vagy alvállalkozó
vállalkozásában.

-

Személyes érdekeltség, juttatás vagy potenciális személyes haszon egy vállalati
tranzakcióhoz kapcsolódóan.

Valamennyi munkavállaló köteles az ilyen jellegű összeférhetetlenséget, ill. elfogultságot magától
felismerni, aktívan megelőzni és ellene hatni. Minél magasabb beosztásban van, annál kritikusabb
mérlegelési szempontokat kell érvényesíteni.
Társaságunknál az összeférhetetlenség elkerülése általános követelmény minden munkavállalóval
kapcsolatban.
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A vezető állású dolgozók kötelező jelleggel nyilatkozatot tesznek a személyes összeférhetetlenségük
elkerüléséről a F-01-P-GM-04-H jelű Melléklet szerinti nyomtatványon és hozzátartozóik
összeférhetetlenségéről a F-01-P-GM-04-H jelű Melléklet szerinti nyomtatványon, amelyet a
megfelelési tanácsadónak nyújtanak be.
A nem vezető állású dolgozók számára a nyilatkozattétel nem kötelező, de az összeférhetetlenségi
szabályok betartása ugyanúgy kötelező; kétséges esetekben számukra is ajánlott a nyomtatvány
kitöltése, amelynek alapján a közvetlen vezetők segítenek a munkavállalóknak a helyzet
megítélésében.

II. 10. Mellékfoglalkozások és vállalati részesedések
Mellékfoglalkozás minden, a munkavállalónak a Társasággal fennálló munka viszonyán felüli, önállóan
vagy nem önállóan végzett jövedelemszerző tevékenysége. Nincs jelentősége annak, hogy e
tevékenységet tartósan, vagy csak alkalmanként végzi.
Mellékfoglalkozás vállalása a Társasággal fennálló munkaviszony mellett csak kivételes, és semmiképp
általános gyakorlat lehet. Munkavállaló mellékfoglalkozást csak abban az esetben vállalhat, ha az a
munkaviszonyból származó kötelezettségeinek teljesítését nem akadályozza, és nem sérti a Társaság
érdekeit (ld. még "Összeférhetetlenség” “).
Minden jövedelemszerző mellékfoglalkozást a munkavállalónak írásban jelentenie kell a felettesének.
Jövedelemszerző egy mellékfoglalkozás abban az esetben, ha számba vehető bevétel szerzésére
irányul.
Társaságok és egyéb jogi személyek tisztségeinek (pl. ügyvezetői, igazgatósági, felügyelőbizottsági
megbízás) vállalásához a felettesének tett előzetes írásbeli jelentésre van szükség, abban az esetben
is, ha e tevékenységek nem kerülnek díjazásra.
A Társaság vezetője bizonyos esetekben megtilthatja a munkavállalónak mellékfoglalkozás végzését,
illetve a társasági tisztségek vállalását.
Mellékfoglalkozás végzése, illetve tisztségek vállalása a következő esetekben minden esetben tilos:
-

-

ha a munkavállaló annak révén a Társasággal érdekellentétbe kerülhet, vagy ha a Társaság
érdekei sérülhetnek (pl. konkurens szervezetnél való munkavégzés);
ha az a munkavállaló munkahelyén, vagy munkaideje alatt történik, vagy ugyan munkaidőn
kívül esik, de teljesítőképességét olyannyira hátrányosan befolyásolja, hogy az negatívan hat
a Társaság számára nyújtott munkavégzésére;
ha a mellékfoglalkozás végzése a Társaság tárgyi eszközeivel történik vagy
minden esetben egyébként, ha a Társaság számára végzett szakmai feladatai teljesítését
akadályozza.
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Amennyiben a felsorolt kizáró okok valamelyike csak a mellékfoglalkozás megkezdése, ill. a társasági
tisztség elvállalása után lép fel, úgy munkavállaló köteles ezt a felettesének azonnal jelenteni. A
felettesnek kell a további eljárásmódról döntenie, és jogosult megtiltani a mellékfoglalkozás további
végzését, illetve a tisztség további betöltését.
Nem engedélyezett mellékfoglalkozás végzése munkavállalói vétkes kötelezettségszegésként
értelmezhető, és a munkaadó részéről munkajogi következményeket és kártérítési kötelezettséget is
maga után vonhat.
A nem keresőtevékenységként űzött szabadidős tevékenységek végzése, úgymint a sportfajták, és az
egyesületekben végzett (amatőr vagy tiszteletbeli) elkötelezettség alapvetően nem tartoznak ezek alá
a korlátozások alá. E tevékenységek gyakorlása során sem szabad érdekellentétbe kerülni, vagy a
Társaság tekintélyét károsítani.
Munkavállalónak haladéktalanul és írásban kell felettesének jelentenie, ha részesedést szerez egy
vállalkozásban. Az olyan szervezetek esetén, amelyek a Társaság versenytársai, vagy a részesedés más
érdekellentétet eredményezhet, tilos részesedést szerezni.
Ez alól a jelentési kötelezettség alól kivételt képeznek olyan részesedések megszerzése, amelyek
csupán befektetéseket testesítenek meg és nem adnak lehetőséget a vállalatvezetésre mérvadó
befolyás gyakorlására, valamint nem alkalmasak arra, hogy érdekellentétet idézzenek elő.

II. 11. Vagyoni értékkel való bánásmód
A Társaság munkavállalója köteles a Társaság tulajdonával gondosan, a rendeltetésüknek megfelelően,
kíméletesen bánni, és azok hatékony használatát biztosítani. Ezen felül köteles a Társaság tulajdonát
megóvni az elvesztéstől, sérüléstől, visszaélésektől, lopástól, eltulajdonítástól és megsemmisítéstől.
Minden, a felsoroltak valamelyikét eredményező helyzetet és esetet haladéktalanul jelenteni kell a
felettesének.
A Társaság tárgyi eszközeit (pl. számítógépet, telefonkészüléket, fénymásolót, irodaszert, szolgálati
autót, szolgálati mobiltelefont) az azok használatára vonatkozó szabályzatok, illetve írásbeli
megállapodások szerint szabad használni.

II. 12. Adatvédelem és adatbiztonság
Az adatvédelmi irányelvek alapján a Társaság részére adatvédelmi felelős került kijelölésre, aki
valamennyi adatvédelmi jogi ügyben operatívan illetékes. A Társaság munkavállalója köteles a
személyes adatokat felelősségteljesen kezelni. A személyes adatok bárminemű felhasználásához vagy
továbbadásához legitim, egyértelmű üzleti célnak kell fennállnia. Különböző törvények és az
ügyfelekkel kötött megállapodások rögzítik, hogy hogyan használhatunk fel és továbbíthatunk
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adatokat a szolgáltatások nyújtása során. Ezeket az előírásokat minden körülmények között be kell
tartani, amelyek részletes szabályait az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.
Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonát. Helytelen eszközökkel nem szerzünk, meg és nem
törekszünk megszerezni üzleti titkokat vagy más védett vagy bizalmas információt. Nem veszünk részt
védett szellemi tulajdon engedély nélküli használatában, másolásában, terjesztésben vagy
megváltoztatásában.

II. 13. Számvitel, valós beszámolás és pénzügyi integritás
Könyvelésünket, nyilvántartásainkat, számláinkat és pénzügyi jelentéseinket kellő részletességgel,
valósághűen és tranzakcióinkat megfelelően tükröző módon vezetjük, illetve állítjuk össze. Elítéljük a
pénzmosás valamennyi formáját, így elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy csak olyan partnerekkel
lépjünk gazdasági kapcsolatba, akik törvényes forrásokból jogszerű üzleti tevékenységet végeznek.
Elkötelezzük magunkat a tisztességes adózás mellett, és tartózkodunk minden adóelkerülő
gyakorlattól, mint pl. a számlaadási kötelezettség elmulasztásától vagy valótlan községszámlák
elszámolásától.
Valamennyi személyzet köteles betartani minden számviteli eljárást, és biztosítani gazdasági
események megfelelő rögzítését és dokumentálását, valamint gondoskodni arról, hogy a közölt
pénzügyi beszámolók teljesek, őszinték, pontosak, időszerűek és érthetőek. Tilos a könyvvizsgálat vagy
bármely számviteli ellenőrzés tisztességtelen befolyásolása, manipulálása vagy félrevezetése.

II. 14. Ellenőrző szervek, hatóságok
Társaságunk teljes mértékben és korrekt módon együttműködik a hatóságokkal és azok képviselőivel.
Társaságunk aktívan támogatja a kormányzatot és annak szerveit jogszabály- előkészítő, illetve
gazdaságfejlesztő tevékenységükben.
Tevékenységünk során jóhiszeműen és becsületes módon, az ország vonatkozó törvényeit és előírásait
betartva működünk, és csak a jogszabályok által megengedett eszközöket használjuk. Ugyanezt a
magatartást várjuk el szerződött partnereinktől is.
Az STU Repülés-technológiai Felületkezelő Kft. elkötelezi magát amellett, hogy az államhoz, a
kormányzati és helyi szervekhez, a régiókhoz és a társadalomhoz felelős szervezetként viszonyul. A
Társaság pontosan fizeti adóit és ügyel pénzügyi műveleteinek átláthatóságára.
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II. 15. Lobbitevékenység
A lobbitevékenység célja, hogy megfelelő személyeken keresztül, egyesek speciális érdekeinek
megfelelően, legális módon befolyásolja a döntési folyamatokat a törvénykezésben és a
végrehajtásban. A lobbitevékenység tájékoztatásból, érvelésből és megbízási pozíciókért folyó
kampányolásból áll, és semmiképpen sem állhat abból, hogy egy döntéshozót megkísértéssel vagy
fenyegetéssel az adott döntés meghozatalára rábírjuk. Az átlátható és szakértői lobbitevékenység ezért
szakértelemmel támogatja a funkciót betöltő személyeket a megalapozott döntéseik meghozatalában.
A lobbitevékenység során a törvényes előírásoknak megfelelően bevezetett viselkedési kódexhez kell
igazodni.

II. 16. Verseny
A Társaság elismeri a tisztességes verseny és üzleti magatartás alapelveit. Tilos minden tisztességtelen
üzleti magatartás, így a hitelrontó kijelentések, üzleti titkok felfedése, vagy a versenytársakkal való
egyeztetés, ezeket a Társaság elutasítja.
A törvénybe foglalt korlátozásokat, főképpen azokat, amelyek a versenyjogi rendelkezésekből
adódnak, feltétlenül be kell tartani. A versenykorlátozó, egyeztető magatartás tilalma teljeskörű, és
magában foglalja a tudatos koordináció minden olyan formáját, amely a kockázatokkal járó piaci
verseny helyére a praktikus együttműködést helyezi. Ide tartoznak tehát az írásbeli és a szóbeli
megállapodások és Gentlemen’s Agreementek is, pl. az ár egyeztetések és az ügyfelek tekintetében a
piacok felosztásával kapcsolatos megállapodások. Fokozott óvatosság ajánlott az érzékeny információk
versenytársak közötti cseréjénél is. Érzékeny információnak számítanak például az árakkal,
árengedményekkel, teljesítési feltételekkel, marge-okkal, értékesítési praktikákkal kapcsolatos
információk stb.
Időben és teljeskörűen tájékozódni szükséges azokról a törvényi keretfeltételekről, amelyeket az adott
üzleti területen figyelembe kell venni.

II. 17. Együttműködés a beszállítókkal és üzleti partnerekkel
A Társaság elvárja, hogy minden üzleti partnere – ide tartoznak a beszállítók, az ügyfelek– tartsa magát
az etikus és fenntartható gazdálkodás alapelveihez. Így a Társaság szigorúan elutasítja az
együttműködést azon vállalatokkal, amelyek nem tartják be a hatályos törvényeket, vagy nem érzik
magukra nézve kötelezőnek a jelen Etikai Kódex alapelveit.
Amennyiben a munkavállaló ráhatással van a szerződések megkötésére, mint pl. értékesítési vagy
beszerzési munkatárs, ezt a célt munkája során feltétlenül szem előtt kell tartania. Amennyiben
tudomására jut vagy magas kockázatát látja annak, hogy valamely üzleti partner törvényt sért, vagy
nem tartja be az etikus gazdálkodás alapelveit, ezt mindenképpen és haladéktalanul jelentenie kell a
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felettesének. A további lépéseket a Társaság jogi szervezetével és a megfelelési felelőssel kell
egyeztetni.
Ezen felül a Társaság a beszállítóit nem alkalomszerűen tartja fontos üzleti partnerének, hanem
tisztességes és bizalmon alapuló kapcsolatra törekszik velük, amelyben a szolgáltatások és
ellenszolgáltatások, illetve az esélyek és kockázatok egymással kiegyensúlyozott viszonyban állnak.

II. 18. A társadalommal kapcsolatos magatartás szabályai
Társaságunk szándéka, hogy olyan, bizalomra méltó társadalmi és közösségi szereplő legyen, amely
megfelel környezte és a társadalom elvárásainak. Hiszünk abban, hogy ha aktívan és felelősséggel
veszünk részt a társadalom életében, akkor előmozdíthatjuk annak prosperitását, fejlődését.
Társaságunk lehetőségeihez mérten támogatja tágabb és közvetlen környezete kulturális, sport,
művelődési és egyéb közérdekű célkitűzéseit és szem előtt tartja a nemzeti és az egyetemes emberi
értékek védelmét és támogatását.

II.19. Politikai tevékenységek
A Társaság munkavállalói természetesen élhetnek a szabad politikai véleménynyilvánítás jogával,
azonban gondoskodniuk kell arról, hogy ez a tevékenységük világosan határolódjon el a Társaságnál
betöltött munkaviszonyuktól és az semmilyen hátrányos következménnyel ne járjon a Társaság
számára. Ebben az egyén mérlegelési lehetősége maximális, de ezáltal teljeskörű a felelőssége is az
esetleges következményekért.
A Társaság helyiségeiben, eszközeivel vagy nevében tilos a pártpolitikai tevékenység.

II. 20. Kötelezettségek és a vétségek következményei
A Társaság folyamatosan feddhetetlen magatartást vár el a munkavállalóitól, továbbá a törvények,
belső szabályzatok, valamint az Etikai Kódex betartását. A Társaság minden munkavállalóját bátorítja
arra, hogy hangos „nem”-mel fejezzék ki a tisztességtelen gyakorlatok elutasítását és ezáltal aktívan
segítsék elő a Társaság céljainak elérését, és járuljanak hozzá a hírnevéhez. Ehhez nem csak az tartozik
hozzá, hogy saját tevékenységével állítson pozitív példát, hanem az is, hogy mások megkérdőjelezhető
viselkedésére megfelelően reagáljon.
Ezért a munkavállaló köteles jelenteni, amennyiben törvénysértő, csaló vagy etikátlan magatartást
tapasztal. Ebből a célból a megfelelési tanácsadó áll a rendelkezésére. Amennyiben etikai aggályait
jelenti, lehetséges, hogy szükség lesz az együttműködésére, hogy a Társaság adekvát módon
reagálhasson a bejelentésére. A Társaság semminemű szankciót nem tűr el azon munkavállalóival
szemben, akik őszinte aggályaiknak adnak hangot.
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Az Etikai Kódex ellen elkövetett vétségek akár munkavállalói vétkes kötelezettségszegésnek is
minősülhetnek. Az ilyen vétségek a Társaság és dolgozói számára hírnév kockázatot is jelentenek és
ezáltal azok jogi és gazdasági értelemben is hátrányt szenvedhetnek. Ennek alapján ezek a vétségek
alapvetően elfogadhatatlanok és a jogi lehetőségek keretén belül megfelelően büntetendők.
Ezek a vétségek mind büntetőjogi, mind munka- és polgárjogi következményekkel is járhatnak. A
büntetőbíróság által kiszabott pénz- vagy börtönbüntetés mellett a munkaadó – a vonatkozó szabályok
szerint – fegyelmi eljárást folytathat le. Ennek következményei a vétkes kötelességszegés mértékétől
függően és a munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően szolgálati megrovás, munkabért érintő
vagyoni hátrány vagy más munkakörbe történő ideiglenes áthelyezés. Legsúlyosabb következmény
pedig a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetése lehet. A fentieken túlmenően a munkaadó vagy
harmadik személy polgárjogi kártérítési igénnyel is élhet.
A vezető beosztású munkavállalóknak példát kell mutatniuk, továbbá különös felelősséggel tartoznak
jelen vezérelv közvetítése, megvalósítása és betartása tekintetében. Az Etikai Kódexről valamennyi
újfelvételes munkavállalónak tájékoztatást kell kapnia a munkaszerződés megkötésével egyidőben és
tudomásulvételét aláírással kell igazolni.

III.) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az Etikai Kódex kidolgozásáért és karbantartásáért a megfelelési tanácsadó a felelős.
Jelen Etikai Kódex az elfogadás napjától hatályos. Egyidejűleg a korábbi azonos tárgyú szabályzat
hatályát veszti.
Jelen Etikai Kódexet a hatálybalépését követő napon a Társaságon belül közzé kell tenni, és a
megismerési nyilatkozat aláíratásával gondoskodni kell arról, hogy az Etikai Kódexet a munkatársak
megismerjék.
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