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MAGATARTÁSI KÓDEX 
Magatartási kódex munkatársak számára 
 

A vállalatunkon belül különböző kultúrákból származó, különböző szemléletmódú és különböző 

képességekkel rendelkező emberek dolgoznak együtt. Ez a sokszínűség, az ügyfelekkel, beszállítókkal valamint a partnerekkel 

folytatott intenzív kapcsolat képezi erőnk alapját. Vállalatként nemzetközi tevékenységet folytatunk és elengedhetetlen számunkra 

a kiváló és felelősségteljes magatartás közös megértése. A magatartási kódexünk egyértelmű erkölcsi normákat irányoz elő a 

SOLVARO GmbH és a SOLVARO Kft. számára. Az abban található témák a napi munkánk minden területét lefedik. A szabályok és 

irányelvek biztonságot és tájékozódást nyújtanak a mindennapi munkában. 

 

A magatartási kódex a vállalat minden területén és szintjén kötelező érvényű. A vállalati kultúránk szerves részét képezi. Kérjük, 

hogy a mindennapi munka során Ön is járuljon hozzá, hogy ez a jövőben is így maradjon.  
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1. MILYEN A KORREKT MAGATARTÁS?  

 

A SOLVARO számos különböző emberrel és szervezettel áll folyamatos kapcsolatban. A vállalat imázsa attól függ, hogyan viselkednek a 

munkavállalók a mindennapokban. A személyes feddhetetlenségnek és a jó ítélőképességnek nincs alternatívája. Nehéz helyzetekben 

a következő kérdéseket tegye fel magának:  

 

• A cselekedetem vagy döntésem legális?  

• Megfelel ennek a kódexnek és a vállalat további irányelveinek?  

• Helyes és mentes a személyi érdekektől?  

• A cselekedetem vagy döntésem kiállna egy nyilvános vizsgálatot? Milyen hatással lenne egy újságcikkben?  

• A cselekedetem vagy döntésem védi a SOLVARO GmbH / SOLVARO Kft., mint magas etikai szabályokat alkalmazó vállalat 

hírnevét?  

 

Amennyiben minden kérdésre „Igen“ válasz adható, akkor a cselekedet vagy a döntés nagy valószínűséggel helyes és megfelel a 

következő irányelveknek.  

 

 

2. AZ ETIKAI KÖTELEZETTSÉGÜNK. 

 

Törvények és etikai alapelvek 

A SOLVARO GmbH / SOLVARO Kft. tevékenységének fenntartható fejlődésére törekszik.  

Az ügyfeleink és üzleti partnereink különböző érdekeinek kiváló, fair és tisztességes magatartással fogunk megfelelni. Az üzleti 

tevékenységünkre vonatkozó törvényi előírások betartása minden országban és régióban a vállalaton belüli cselekedeteink alapját 

képezi. Tudomásunk van arról, hogy azokban az országokban, ahol dolgozunk, a nemzeti adottságok miatt eltérhetnek egymástól a 

törvények és az etikai normák. 

 

Emberi jogok 

A saját befolyási körünkön belül tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, és üzleti tevékenységünket úgy folytatjuk, hogy kedvelt 

munkaadó legyünk. A kényszermunka és a gyermekmunka semmilyen formáját nem tűrjük.  

 

 

3. ÜZLETI GYAKORLATUNK. 

 

Középpontban a minőség  

A minőség iránti elkötelezettségünk alapvető fontosságú az üzleti tevékenységünk során. A legmagasabb minőségi szabványok elérése 

és ügyfeleink érdekében folyamatosan optimalizáljuk struktúráinkat és folyamatainkat. Ez ugyanúgy vonatkozik a termékeinkre, mint a 

szolgáltatásainkra és a menedzsmentünkre – és természetesen a magatartásunkra is. 

 

Ügyfél-elégedettség 

Számunkra az a legfontosabb, hogy „jobb megoldásokkal lepjük meg az ügyfeleket“ - mert tudjuk, hogy az ő sikereik garantálják a mi 

sikerünket. Az ügyfeleink kívánságairól és a piaci igényekről összegyűjtött ismereteink határozzák meg a tevékenységeinket. Az üzleti 

folyamataink, projektjeink és tevékenységünk középpontjában mindig az ügyfél áll. Ügyfeleink bizalmának megőrzése érdekében ezen 

területek mindegyikén kiváló teljesítményre törekszünk. 
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Átláthatóság  

Kötelezettséget vállalunk abban a tekintetben, hogy nyitott bánásmódban részesítjük az ügyfeleinket, alkalmazottjainkat, 

beszállítóinkat, üzleti partnereinket, valamint az egyéb szervezeteket és intézményeket. A – befelé és kifelé irányuló – kommunikáció 

során az átláthatóság és a jóhiszeműség a legfontosabb szempont. 

 

Az üzleti partnerekkel folytatott párbeszéd 

Kötelezettséget vállalunk abban a tekintetben, hogy párbeszédet folytatunk az üzleti partnereinkkel, akikre partnerként tekintünk. Az 

etikus magatartás, a társadalmi felelősségvállalás és a környezettudatos magatartás alapelveit valljuk a beszállítóinknál, a 

képviselőinknél és tanácsadóinknál. Közvetítjük az üzleti partnereinknek az alapelveinket és felszólítjuk őket, hogy tevékenységük 

alapját ugyanezek a normák képezzék. 

 

 

4. EGYÜTTMŰKÖDÉSI NORMÁINK. 

 

Egyéni felelősség és bevonás 

Alkalmazottjaink képességei és elhivatottsága jelenti számunkra a legértékesebb erőforrást. Azt várjuk tőlük, hogy vállalkozói 

szellemben cselekedjenek, és hogy tiszteletben tartsák a saját felelősségvállalásukat. Nagy hangsúlyt fektetünk a munkatársak 

terveinkbe és döntési folyamatainkba történő bevonására annak érdekében, hogy a közös célkitűzéseinket megbízható és kötelező 

jelleggel érjük el. 

 

Tisztelet és nyitottság 

A vállalati kultúránk része, hogy az ügyvezetés, a vezetők és az alkalmazottak közötti viszonyok alapját az egymás iránti tisztelet, a 

nyitottság, az őszinteség és a bizalomteljes együttműködés kölcsönös megértése képezik. A kölcsönös visszajelzés, valamint az aktív és 

nyitott kommunikáció jellemzi a tevékenységünket. Fair és nyitott beszélgetéseket folytatunk és az eltérő véleményeket konstruktívan 

vitatjuk meg. Arra bátorítjuk a munkatársainkat, hogy ötleteiket és kívánságaikat nyitott és közvetlen módon kommunikálják. A 

csapatszellemhez nyitottság szükséges. A SOLVARO GmbH / SOLVARO Kft. egyértelműen elítéli a munkahelyi erőszak és visszaélés 

minden formáját, ami magába foglalja a fenyegető és megfélemlítő magatartást is.  

 

Különbözőség 

Alkalmazottjaink különbözőségét saját erősségünknek tekintjük. Támogatjuk a befogadást a mindennapi munkában, melynek célja, 

hogy a legmagasabb szintű termelékenységet, kreativitást és hatékonyságot érjük el. A munkatársaink kiválasztása és fejlődése során a 

legfontosabb kritérium a képesség és a szakmai képesítés. Senkit nem ér hátrányos megkülönböztetés a neme, etnikai származása, 

nemzetisége, vallása, életkora, fogyatékossága, szexuális irányultsága vagy egyéb, törvény által védett tulajdonsága miatt. 

 

Egészségügyi szempontok és munkavédelem 

A foglalkoztatottjaink biztonsága és jóléte elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészségügyi és 

munkavédelmi irányelveink betartására. Arra törekszünk, hogy hosszú távon támogassuk alkalmazottjaink fizikai és szellemi jólétét. Ez 

magába foglalja az illegális drogok tilalmát is a munkahelyen. 

 

A vállalat tulajdona 

Minden alkalmazott felelősséggel tartozik a SOLVARO GmbH / SOLVARO Kft. tulajdonának védelméért és szakszerű használatáért. Tilos 

a vállalat tulajdonát, akár munkavállalói szolgáltatásokat, segéd- és üzemi anyagokat, felszereléseket, épületeket és egyéb eszközöket 

magáncélra használni – amennyiben azt nem engedélyezték nyomatékosan külön megállapodás keretében. A szellemi tulajdon egy 

olyan értékes kincs, amit védeni kell az illetéktelen használattól és közzétételtől. Ez az üzleti titkokra, a bizalmas információkra, 
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valamint a logókra, ügyféllistákra, üzleti lehetőségekre és termékspecifikációkra is vonatkozik – és attól függetlenül van érvényben, 

hogy a szellemi tulajdon a vállalat, társult vállalatok vagy üzleti partnerek tulajdonában van.  

 

Jogi eljárások  

Az alkalmazottjaink kötelesek tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a SOLVARO GmbH / SOLVARO Kft. vállalatot vagy a 

munkatársakat törvénytelen cselekménybe vonhatja be. Ez ugyanúgy vonatkozik a személyzetre, mint az üzemi eszközök használatára. 

A SOLVARO GmbH / SOLVARO Kft. vállalatot érintő keresetekre, bírósági eljárásokra és vizsgálatokra a vállalat védelme érdekében 

gyorsan és a megfelelő módon kell reagálni. Azok az alkalmazottjaink, akiket üzleti ügyben bármilyen kereset, egyéb bírósági eljárás 

vagy vizsgálat fenyeget, kötelesek haladéktalanul kapcsolatba lépni az ügyvezetéssel. 

 

 

5. INTEGRITÁS AZ ÜZLETI GYAKORLATUNKBAN. 

 

Számviteli és pénzügyi beszámolási standardok 

A SOLVARO GmbH / SOLVARO Kft. számára a döntési folyamatok alapját a számviteli feljegyzések helyessége és pontossága képezi. 

Különleges jelentőséggel bírnak ebben az összefüggésben a biztonsági és személyes adatok, valamint a számlázási és pénzügyi adatok 

bizalmas kezelése. A könyvekben minden üzleti folyamatot a meghatározott eljárások és könyvvizsgálati standardok, valamint a 

számvitel általánosan elfogadott alapelveinek iránymutatása szerint kell kimutatni. Ezek a feljegyzések a mindenkori tranzakciók 

szükséges információit tartalmazzák. 

 

Érdekellentétek 

Az alkalmazottjainktól etikai szempontból kifogástalan magatartást várunk el az érdekellentétek kezelése során. Az 

alkalmazottjainknak tájékoztatniuk kell a feletteseiket azon személyekhez vagy cégekhez fűződő kapcsolataikról, amelyekkel a 

SOLVARO GmbH / SOLVARO Kft. olyan üzleti tevékenységet folytat, amely érdekellentéthez vezethet – mint például rokoni viszonyok, 

partnerségek, üzleti partnerségek vagy beruházások. 

 

Tisztességes verseny  

Magunkra nézve kötelezőnek tekintjük a szabad piacgazdaság és a tisztességes verseny elveit. Üzleti tevékenységünket kizárólag a 

teljesítményelvnek megfelelően és a szabad, akadálytalan verseny alapján folytatjuk. A beszállítókat, megbízottakat vagy egyéb 

közvetítőket csak gondos és igazságos teljesítményértékelést követően alkalmazzuk. A törvény értelmében kötelesek vagyunk a vállalat 

érdekében a legjobb üzleti döntéseket meghozni, függetlenül a versenytársakkal kötött egyezségektől vagy megállapodásoktól.  A 

SOLVARO GmbH /SOLVARO Kft. és a vállalat alkalmazottjai tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely sérti a kartelltörvényeket. 

 

Megvesztegetés és korrupció  

Meggyőződésünk, hogy szolgáltatásaink kiváló minősége jelenti sikerünk kulcsát. Ezért az ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és a 

hatóságokkal folytatott együttműködés során átláthatóságra törekszünk, valamint megfelelünk a nemzetközi korrupcióellenes 

normáknak.   

 

Ajándékok és előnyök 

Az ajándékok és egyéb előnyök csak akkor megengedettek, amennyiben azok az üzleti életben megszokottak és etikai szempontból 

nem kifogásolhatók. Egyetlen alkalmazottunk sem követelhet ajándékot vagy más egyéb személyes előnyt az ügyfelektől, beszállítóktól 

és más üzleti partnertől. Az ajándékok vagy más előnyök elfogadása, valamint átadása/biztosítása különösen akkor tilos, ha az 

alkalmasnak tűnik arra, hogy az esedékes vállalati döntéseket befolyásolja, vagy bármilyen törvényt, szabályozást vagy irányelvet 

sértsen. 
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Adatvédelem 

Az alkalmazottjaink az információkat, amennyiben azok a nyilvánosság számára még nem ismertek, nem használhatják személyes 

gazdagodásukra, és nem adhatják ki azokat harmadik fél javára. Ide tartoznak a műszaki adatok, pénzügyi adatok, üzemi adatok, 

ügyfélinformációk, feljegyzések és egyéb olyan információk, amelyek vállalatunk üzleti ügyeire, annak üzemi tevékenységére és jövőbeli 

terveire vonatkoznak. Az alkalmazottaknak a személyes adatokra, elsősorban az ügyfelek, alkalmazottak és részvényesek személyes 

adataira vonatkozóan, be kell tartani a vonatkozó törvényeket és üzemi előírásokat. A természetes és (amennyiben törvény szerint 

egyenrangú) jogi személyek személyes adatait csak a mindenkori előírásoknak megfelelően szabad gyűjteni, feldolgozni és 

felhasználni. 

 

 

6. VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSUNK 

 

Pozitív hatást kívánunk gyakorolni a társadalomra és a környezetre. Nemzetközi tevékenységet folytató vállalatként cselekedeteink 

hatással vannak a társadalomra, amelyben dolgozunk, és a világra, amelyben élünk. Szeretnénk megfelelni annak a felelősségnek, 

amely vállalatként hárul ránk, és ezért integráltuk a vállalati stratégiánkba a vállalati felelősségvállalásunkat. Felelősségtudatos 

működésre törekszünk minden területen és a kulcskompetenciáinkat is felhasználjuk arra, hogy alkalmazottjaink know-how-ja révén a 

bolygót jobb hellyé  változtassuk. Folyamatos párbeszédet folytatunk az érdekeltekkel annak érdekében, hogy az állampolgárként és 

fogyasztóként vallott nézeteiket beépítsük az üzleti tevékenységünkbe. 

 

 

7. INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK, KIVÉTELEK SZABÁLYOZÁSA ÉS A MAGATARTÁSI KÓDEX MÓDOSÍTÁSA. 

 

Információk 

Segítségre van szüksége a döntések meghozatalához vagy az irányelvek végrehajtásához? Önnek több lehetősége is van:  

 

• Beszéljen a felettesével 

• Tájékozódjon a humánerőforrás-osztályon  

• Speciális irányelvekkel kapcsolatos kérdések esetén forduljon a mindenkori szakmai részleghez  

 

A szabályszegés jelentése  

Amennyiben tudomást szerez jelen magatartási kódex esetleges megszegéséről, akkor a feletteséhez vagy a humánerőforrás-osztályhoz 

fordulhat. Nem kerülnek hátrányos helyzetbe azok az alkalmazottak, akik jóhiszeműen jelentenek információkat a magatartási kódex 

megszegéséről. A nyitott munkakörnyezet és a jelentés hatékony feldolgozása érdekében kérjük Önt, hogy az esetleges szabályszegés 

bejelentésekor adja meg a saját nevét. Amennyiben ez az Ön számára nem lehetséges, akkor az anonim bejelentéseket is elfogadjuk. 

Ezzel kapcsolatban kéjük, forduljon Sybille Zoller asszonyhoz a +49 163-7762783 telefonszámon vagy e-mailben a következő e-mail 

címen: sybille.zoller@varomexx.de. A bejelentés anonimizált formában kerül továbbításra.  Az esetleges szabályszegést bejelentő  

alkalmazott személyazonosságára vonatkozó információkat azonban bizonyos körülmények esetén nyilvánosságra kell hozni a 

vizsgálatokban vagy az azt követő bírósági eljárásban érintett személyek vagy hatóságok felé, amennyiben az alkalmazandó jog azt 

megköveteli.  
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Intézkedések, kivételek szabályozása és módosítások 

Jelen magatartási kódex megszegése esetén a vállalat aktívan fellép, és gondoskodik a megfelelő intézkedésekről az ügy szabályszerű 

tisztázása érdekében. Elsősorban arra törekszik a vállalat, hogy az ügyet oly módon rendezze, hogy tájékoztatja az érintett 

alkalmazottakat a magatartási kódex jelentőségéről, és ezáltal rábírja őket a magatartásuk megváltoztatására. Azonban az is 

előfordulhat, hogy jelen magatartási kódex megszegése esetén munkajogi vagy fegyelmi intézkedéseket foganatosítson az érvényben 

lévő szabályozások keretén belül. A magatartási kódex betartása alól nyomós indok nélkül nem engedélyezhető kivétel. A megfelelő 

szabályozásokat csak az ügyvezetés engedélyezheti. A SOLVARO GmbH / SOLVARO Kft. rendszeresen felülvizsgálja jelen magatartási 

kódexet és az ügyvezetés dönt az esetleges módosításról. 

  

Kapcsolattartó a magatartási kódexet érintő kérdések esetén: Hermann Schneider  


