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Jankovits István cégalapító és tulajdonos üzenete 

 

„Vállalkozásunk, a Jankovits Hidraulika, a mai 

nevén Jankovits Engineering negyedszázados 

története szinte összeforrt a családunk életével. Az 

évforduló késztet arra, hogy feltegyek magamnak 

néhány kérdést: 

Honnan jött a szándék, hogy 1992-ben közel ötven 

évesen vállalkozni kezdjek? 

Miből táplálkozott a bátorságom, hogy 26 ezer 

forinttal a zsebemben azt mondjam – belevágok! 

Mitől hitte el a feleségem és a két gyermekem, 

hogy a biztos munkahely után esetleg a 

bizonytalanság érzésével kell tovább élnünk? 

Ahogy a válaszokat igyekszem összerakni, kirajzolódik a kép. Eljött az alkalmas pillanat, 

adódott a lehetőség. 

1957-ben a győri 400. számú Ipari Tanulóintézetben géplakatos tanoncként fogalmam sem 

volt arról, milyen pályát választottam. A vagongyárban tanultam meg, hogy működik egy 

gépipari vállalat, milyen munkakörökben dolgoznak ott emberek, mit jelent a termelés, a piac, 

a munkaszervezés. Megtapasztaltam, milyen vezetőnek lenni, másokat irányítani, felelősséget 

vállalni. Három évtizedet töltöttem a magyar ipar akkori, győri fellegvárában. 

Mindig érdekelt, mit, hogy lehet észszerűbben megoldani. Talán ekkor érintett meg a 

vállalkozás szele. Megéreztem, hogy van elég tudásom, tapasztalatom, és megláttam a 

kínálkozó piaci rést. Hidraulikus alkatrészek beszerzésében, gyártásában, felújításában 

szervizelésében nagy volt a hiány akkoriban. Ezek a körülmények csiholták bennem a 

vállalkozói szikrát. 1992 áprilisában egyéni vállalkozó lettem, három munkatárssal, rendkívül 

kevés pénzzel. 

25 év távlatából azt mondom, nagy merészség volt, de kockázat nélkül nincs vállalkozás. Ezt 

akkor nem mérlegeltem, hanem a belső megérzéseimre hallgattam. Hittem a tudásomban, a 

tapasztalataimban és a kitartásomban. Nagyon fontos, hogy a családom is hitt bennem. A 

történetünk nélkülözhetetlen szereplői felkészült, okos munkatársaim. Nélkülük nem 

fejlődhettünk volna idáig. 
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Apró hidraulikus egységek javítását vállaló mikro-vállalkozásból mára világcégek 

partnereivé váltunk. Automatizált egyedi gépek tervezésével, gyártásával, szervizelésével 

foglalkozunk. 

Magyarország második legnagyobb hidraulikus alkatrész kereskedelmi cégévé váltunk. 

Tevékenységünk hangsúlyát jelzi a 2017-ben elhatározott névváltoztatás. A Jankovits 

Engineering a kreativitás, a tudás és a kiegyensúlyozott növekedés alapértékeire épül. A 

tárgyi és a szellemi vagyon egyforma érték vállalkozásunkban. 

Bár ezt a történetet én indítottam el, a feleségem a második évben csatlakozott a 

vállalkozáshoz. A fiam évek óta az ügyvezetőtársam. Lányom szintén tulajdonos a 

vállalkozásban, és profi fotósként képeivel erősíti a cég marketingjét. A harmadik generációt 

hat unokánk jelenti. Családi vállalkozásunk története – reményeim szerint – így íródik tovább. 

Vállalkozásunk eddigi működését, jövőbeni fejlődését jól összegzi szlogenünk: És az ötlet 

működik!” 

Jankovits István 

ügyvezető 
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BEVEZETŐ 

 

ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEX LÉNYEGE: 

 

Mi az Üzleti magatartási kódex és miért van rá szükségünk? 

Üzleti magatartási kódexünk és az azt támogató irányelvek útmutatóként szolgál, amely segít 

bennünket abban, hogy: 

 

Betartsuk a törvényeket, munkánkat a tevékenységünkre vonatkozó és az adott országban 

hatályos törvényekkel és szabályozásokkal egyetértésben végezhessük. Amennyiben a Kódex 

és a helyi törvények között a helyi szokások, normák, törvények vagy előírások 

eredményeként eltérések jelentkeznek, akkor a Kódex és a helyi jogszabályok közül azt kell 

alkalmazni, amelyik a legszigorúbb magatartási elvárásokat fogalmazza meg. 

 

Etikus döntéseket hozzunk, különösen abban az esetben, ha az etikus döntés nem 

egyértelmű. Bár a Kódex semmiképpen sem helyettesítheti a józan észt és a helyes 

értékítéletet, Kódexünk segítséget nyújt az kevésbé ismert szabályozások és vezérelvek 

megértéséhez. Pontosan emiatt nyújtunk képzést munkatársaink részére, amely biztosítja a 

Kódex megértését. 

 

Megfeleljünk az értékrendünknek, helyes üzletvitel révén képesek vagyunk bizalmi 

kapcsolatot fenntartani azokkal, akik részesülnek a Cég sikereiből, cégünk munkatársaitól 

kezdve a partnercégekig, illetve azon közösségekig, amelyekben élünk. 

 

Vagyis a Kódex segít bennünket abban, hogy mindig tartsuk magunkat az arany szabályhoz,  

“CSELEKEDJ HELYESEN…….. ÉS AZ ÖTLET MŰKÖDIK”. 

 

Jankovits Engineering munkatársainak kötelességük elolvasni, megérteni és együttműködni 

jelen Kódex-et, melybe beletartozik: 

Minden alkalmazott, beleértve a részmunkaidős, a határozott időtartamú vagy ideiglenes 

szerződéses munkavállalókat is. 
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ETIKAI DÖNTÉSHOZATAL: 

Jankovits Engineering megpróbálja a szabályoknak való megfelelést a lehető legegyszerűbbé 

tenni. Kényes üzleti döntéshozatal esetén, kérjük hivatkozzon a szabályzat vonatkozó részére 

és tegye fel magának a következő kérdéseket: 

 

 

 

 

 

Ha az összes kérdésre pozitív a válasz, azonban még mindig nem biztos abban, hogy jó 

döntést készül hozni, vagy ha az Ön számára bármikor nem egyértelmű a Kódex tartalma 

vagy jelentősége, forduljon feletteséhez. 
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TISZTELET ALAPÚ VEZETÉS  

 

A Tisztelet alapú vezetés az a mód, ahogyan a Jankovits munkatársai gyakorlatba ültetik 

a Vállalat értékeit. Segítségével olyan környezetet tudunk teremteni, amelyben az emberek 

nem félnek javaslatokat tenni, ötleteket megosztani és hozzájárulni a szervezet munkájához. 

A Tisztelet alapú vezetés olyan munkahelyi környezetet tükröz, ahol az emberek őszintén 

törődnek egymással és jól együttműködnek a bennük rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében.  

 

A Tisztelet alapú vezetés elvei a következők:  
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JANKOVITS ENGINEERING ÉRTÉKEI 

 

F.F.G.G.Ő.T 

 

- Feddhetetlenség 

- Folyamatos fejlődés  

- Gondoskodás, 

- Globális csapatmunka 

- Őszinteség 

- Törvényesség 

 

 

 

Jankovits Engineering értékei szerint élve olyan kultúrát teremtünk, amelyben az emberek 

csapatban dolgoznak a közös célok megvalósításán. Jankovits Engineering alapvető értékei 

minden cselekedetünknek a részét képezi.  

 

A Vállalat gondoskodik az emberekről:  

- munkatársairól,  

- ügyfeleiről,  

- üzleti partnereiről 

 

Vállalatunk elkötelezett amellett, hogy minden helyzetben empatikusan, feddhetetlenül, 

becsületesen és a legszigorúbb etikai normák mentén járjon el, tisztelettel meghallgasson 

másokat, és értékelje a különbözőségeket. A Vállalat amellett is elkötelezte magát, hogy védje 
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a globális környezetet, fejlessze a Jankovits Engineering munkatársak élet- 

és munkaközösségeit, és betartson minden törvényt és jogszabályt. A Vállalat csak az ötletek, 

technológiák és tehetségek megosztásával képes a jövedelmező növekedés elérésére és 

fenntartására.  

 

Vállalatunk az ügyfelek elvárásainak jobb megértése, valamint a termékek, szolgáltatások és 

folyamatok megújításán és fejlesztésén végzett munka révén lesz sikeres. 
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IRÁNYADÓ ÜZLETI ELVEK 

 

A Jankovits Engineering Kft-nél minden munkatárs hisz abban, hogy “ „CSELEKEDJ 

HELYESEN ……….. 

 

……… ÉS AZ ÖTLET MŰKÖDIK” 

 

Az alábbi felsorolás összefoglalja munkakultúránkat és meghatározza viselkedésünket: 

 

- EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG: Minden munkaterületen figyelünk munkavállalóink, 

ügyfeleink és vendégeink egészségére és biztonságára. 

 

- TISZTELET: Tiszteletben tartjuk az emberi- és munkajogokat, minden munkavállalónk 

egyenlő, érdemalapú lehetőséget biztosítunk, megbecsüljük sokféleségüket és megfelelően 

jutalmazzuk őket. 

 

- ŐSZINTESÉG, BECSÜLET: Becsületesek és őszinték vagyunk ügyfeleinkkel, 

beszállítóinkkal, kizárólag olyan személyeket szerződtetünk, akik hozzánk hasonlóan 

elkötelezettek az etikus üzletvitel mellett. 

 

- TISZTESSÉGES VERSENY: Különös körültekintéssel járunk el versenyjogi 

kötelezettségeinket illetően és az erőteljes, becsületes, törvényes versenyben hiszünk. 

 

- KORRUPCIÓ ELLENESSÉG: Nem tűrjük el a megvesztegetés és korrupció semmilyen 

formáját és az üzleti etika legmagasabb színvonalát képviseljük minden üzletkötés során. 

 

- VAGYONKEZELÉS: A Cég vagyonát megfelelő módon, a kijelölt célnak megfelelően 

használjuk. 

 

- BIZALMAS ADATOK: Tiszteletben tartjuk a bizalmas adatokat és a kapcsolattartás során 

mindig megfelelő szakmaisággal járunk el. 
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- VESZTEGETÉS, ELLENTÉTEL: Kerüljük az érdekellentéteket, óvatosak vagyunk, és 

haladéktalanul jelentést teszünk minden vesztegetésgyanús esetről, kizárólag megfelelő üzleti 

ajándékokat és szórakoztató programokat kínálunk és fogadunk el. 

 

- FENNTARTHATÓSÁG: A fenntarthatóságot jövőbeni növekedésünk alapvető 

előfeltételének tekintjük, és folyamatosan törekszünk megfelelni a legmagasabb szintű 

környezetvédelmi irányelveknek, illetve teljes mértékben elkötelezettek vagyunk az általunk 

szolgált közösségek életminőségének javítása mellett. 

 

JELENTÉS: Amennyiben tanúi vagyunk valamilyen törvénytelen, etikátlan vagy veszélyes 

tevékenységnek, akkor jelezzük. 
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KAPCSOLATAINK 

EGYMÁSSAL 

 

Egymás iránti elkötelezettség 

 

Egymás közötti kapcsolatnak – a gondoskodásra, kölcsönös bizalomra és tiszteletre kell 

alapozni. 

Sikeres munkakapcsolat fenntartása 

Munkatársaival, közvetlen beosztottjaival és feletteseivel úgy kell bánnia, mintha olyan 

partneri kapcsolatban állna velük, amelyben minden egyes személy viselkedését 

a legszigorúbb etikai normák iránti feltétlen elkötelezettség vezérli. Mindenkinek el kell látnia 

a saját feladatait, és biztosnak kell lennie abban, hogy a többiek ugyanezt teszik. Ez azt 

jelenti, hogy mindenki megkapja a munka elvégzéséhez szükséges támogatást. 

Munkatársaival fennálló kapcsolatában azzal szorgalmazza az etikus magatartást, hogy 

az illendőség, méltányosság és feddhetetlenség jó példáját mutatja. Vezetőként mindannyiunk 

kötelessége a szigorú teljesítménynormák fenntartása, továbbá a csapatmunkát, tiszteletet 

és etikus magatartást támogató környezet kialakítása. 

 

Nyílt és őszinte kommunikáció 

Ösztönözzük a kreatív és innovatív gondolkodást. Ha Ön felettes, kezelje beosztottjait 

különálló személyekként, egyedi hozzájárulásaik értékelése és a munkájuk végzéséhez 

szükséges szabadság biztosítása mellett.  

Adjon iránymutatást és visszajelzést a teljesítmény javításának elősegítéséhez. A felettesével 

fennálló viszonynak a kölcsönös bizalmon és tiszteleten kell alapulnia. Ön és felettese olyan 

csapatot alkot, amelynek közös feladata az Ön egysége számára kitűzött vállalati célok 

elérése, méghozzá a Vállalat szigorú etikai normáinak és feddhetetlenségének megfelelő 

módon. 
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Becsületes foglalkoztatási és szociális szabályzat 

Munkatársak a legfőbb erőforrás 

Az emberekről való gondoskodás iránti elkötelezettséget mutatja az támogatás, amelyeket 

a Jankovits Engineering az egyéni és csapat teljesítmények támogatására és jutalmazására 

alakított ki. Mindenkit arra bátorítunk, hogy aknázza ki a benne rejlő lehetőségeket és érdemi 

módon járuljon hozzá a Vállalat sikeréhez. Így végül a tehetséges és képzett munkatársak 

erőfeszítései biztosítják majd a Vállalat sikerét. 

 

Jankovits Engineering minden munkavállaló vagy állásra jelentkező esetében tiltja az alábbi 

megkülönböztetéseket: 

Faji vagy etnikai 

hovatartozás 

Bőrszín 

 

Vallás 

 

Nem vagy nemi identitás Nemzeti hovatartozás Állampolgárság 

Kor Terhesség Szexuális irányultság 

Fogyatékosság Veterán státusz 
Házassági vagy családi 

állapot 

Családon belüli erőszak 

áldozata állapot 
 

Törvényben védett más 

jellemzők 

 

Ez a teljesség igénye nélkül magában foglalja a munkaerő-toborzást, -felvételt, előléptetést, 

áthelyezést, kártérítést, képzést, lefokozást vagy elbocsátást. 

 

BEFOGADÁS: Vállalati kultúránkban, gyakorlatainkban és a tisztelet alapú vezetés elveiben 

megjelenik a befogadás. Befogadó munkahelyi környezetet tartunk fenn és azzal érünk el 

kiválóságot, hogy mindenféle hátterű munkatársakat vonzunk és tartunk meg a vállalatnál. A 

hatályos törvénnyel összhangban tiltjuk, hogy munkatársainkat bárki szexuálisan vagy 

bármely más módon a munkahelyen vagy a Vállalat ügyeinek intézése közben zaklassa.  

 

A Vállalat politikáival és eljárásaival összhangban tiltjuk a munkahelyen a kivételezést vagy 

a kivételezés látszatát.  
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Nem alkalmazunk gyermekmunkát. Definíciója szerint a gyermekmunka az adott 

jogrendszerben a törvényi minimum korhatárnál fiatalabb személy foglalkoztatását jelenti. Mi 

azonban tudatosan soha nem alkalmazunk tizenhat (16) évesnél fiatalabb személyt.  

 

Megfélemlítés és zaklatás megelőzése 

Fontos, hogy tisztelettel és méltósággal kezeljük munkatársainkat. A munkahelyi 

megfélemlítés és zaklatás elfogadhatatlan. Ezeknek számos megnyilvánulási formájuk lehet, 

például: 

❖ Szóbeli vagy írásbeli megjegyzések, amelyek vonatkozhatnak vallási 

meggyőződésre, faji vagy etnikai hovatartozásra, nemre vagy korra 

❖ Fizikai vagy szexuális közeledés vagy a vonzalom vizuális kinyilvánítása 

❖ Fenyegető gesztusok vagy agresszív megnyilvánulások 

❖ Erőszakos fenyegetések 

 

Ezen megjegyzéseket kaphatjuk munkatársainktól, feletteseinktől, beszállítóktól, 

alvállalkozóktól vagy ügyfelektől. Mindnyájunk felelőssége, hogy a munkahelyen harmónia 

uralkodjon. A megfélemlítés és a zaklatás nem tűrhető el. 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

 

Biztonságos munkakörülmények 

Elsődleges feladatunk az, hogy megvédjük munkatársaink és látogatóink egészségét és 

biztosítsuk biztonságukat.  Célunk, hogy   ne   történhessen   se   haláleset, se baleset.  

 

MEGFELELNI az érvényes egészségügyi és biztonsági jogszabályoknak. 

BETARTATNI egészségügyi és biztonsági előírásainkat mind munkatársaink és mind velünk 

szerződésben álló vállalatok részéről. 

MEGKÖVETELNI, hogy minden alkalmazottunk és alvállalkozónk biztonságos módon 

dolgozzon a törvény és a legjobb ipari gyakorlat által megkövetelt módon. 
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Igyekszünk kiiktatni a munkahelyről a potenciális veszélyforrásokat, továbbá megfelelni 

a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó minden törvénynek és előírásnak.  

 

Tilos illegális kábítószerek vagy kábítószeres kellékek birtoklása, használata, értékesítése 

vagy átadása, továbbá a receptre felírt gyógyszerek helytelen használata a Vállalat területén 

(beleértve a járműveket) munkaidőben. 

 

Tilos a Vállalat ügyeiben alkohol vagy más kábítószerek hatása alatt történő eljárás. 

Megköveteljük, hogy közvetlenül a vezetőség felé jelentsék a Vállalat területén vagy 

munkaidőben történő összes, alkohollal vagy kábítószerrel való visszaélési, erőszakos vagy 

illegális fegyverbirtoklási esetet. 

 

Tilos fegyverek/lőfegyverek, robbanószerkezetek és lőszerek birtoklása vagy használata 

a Vállalat területén vagy üzleti ügyek intézése közben.  

 

Minden olyan intézkedés tiltása, amelyet egy másik személy erőszakosnak, fenyegetőnek, 

becsmérlőnek, ijesztőnek vagy veszélyesnek tarthat. 

 

A munkahelyet érintő fenyegetésekkel vagy erőszakos cselekményekkel kapcsolatos aggályai 

esetén azonnal forduljon az ügyvezetéshez a +36 30 288 3205 dr. Jankovits Richárd 

ügyvezető vagy +36 70 383 8222 Füzi Péter cégvezető telefonszámon. 
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ÜGYFELEINKKEL, BESZÁLLÍTÓINKKAL ÉS ÜZLETI PARTNEREINKKEL 

 

TISZTESSÉGES BÁNÁSMÓD MÁSOKKAL SZEMBEN 

Ügyfeleink, beszállítóink és üzleti partnereink jelentős mértékben érintettek és nagyban 

hozzájárulnak Cégünk sikereihez. Viszonzásképpen törekszünk az őszinteségre és a 

tisztességtelen üzletek elkerülésére. Hiszünk abban, hogy a fenntartható kapcsolataink 

bizalomra és becsületességre épülnek, és ez mindannyiunk érdekét szolgálja. 

 

Ügyfeleink 

- Üzleti stratégiáink sikere nagy mértékben függ ügyfeleink támogatásától. Ezért 

lényeges, hogy a becsületességen, őszinteségen és bizalmon alapuló kölcsönösen 

előnyös kereskedelmi kapcsolatokat alakítsunk ki és tartsunk fenn az ügyfeleinkkel. 

Elkötelezettek és felelősek vagyunk azért, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat 

minden egészségügyi és biztonsági jogszabállyal és termékadat-követelménnyel 

összhangban biztosítsuk. A termék promócióknak és a hirdetéseknek mindig 

tényszerűnek kell lenniük, valamint méltányos és ésszerű módon kell őket bemutatni. 

Nem szabad valótlan állításokat megfogalmaznunk a versenytársakról és 

termékkínálatukról. 

 

Beszállítóink 

- Beszállítóink kulcsfontosságúak vállalatunk teljesítményében. Elvárjuk tőlük, hogy 

minőségvezéreltek, innovatívak és hatékonyak legyenek, és ily módon értéket adjanak 

a pénzünkért, azonban mindenkor törvényesen és megfelelő etikai gyakorlat szerint 

működjenek. Biztosítjuk, hogy kizárólag olyan beszállítóval dolgozzunk, akikkel 

osztozunk rendületlen elkötelezettségünkben az etikus üzleti gyakorlat, az emberi 

jogok tiszteletben tartása, illetve az egészségügy, biztonság és természetvédelem 

tekintetében.  

 

Üzleti partnereink 

- Üzleti partnereink hozzájárulnak üzleti ügyeinkhez, ha szükségünk van hozzáértésükre 

egy adott üzleti területen, piacon vagy földrajzi területen. Minden üzleti partnerünket 

megfelelő alapossággal választjuk ki, hogy aztán a nevünkben eljárva elősegítsék új 
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szerződésekre vonatkozó ajánlatok biztosítását, előkészítését vagy megtárgyalását, 

vagy meglevő szerződések meghosszabbítását. Gondosan dokumentálunk minden 

szerződéses elkötelezettséget, hogy biztosítsuk az üzleti és etikai normáknak való 

megfelelést. Az üzleti partner részére kifizetett térítésnek arányosnak kell lennie a 

nyújtott szolgáltatással, illetve ezen kifizetéseket megfelelően kell nyilvántartásba 

venni, jóváhagyni, majd csekk vagy banki átutalás útján (vagyis nem készpénzben) 

folyósítani a hatályos szerződésnek megfelelően. 

 

TISZTESSÉGES VERSENY 

Hiszünk a szabad és nyitott piac működésében. Ezen alapelv mentén vezérel bennünket az      

az igény, hogy hatékonyak és innovatívak legyünk. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk    

a működésünk színhelyéül szolgáló országok versenytörvényeinek betartása iránt.  

Munkatársaink számára tiltott bármilyen hallgatólagos vagy nyílt megállapodás 

versenytársainkkal, amelynek célja a következő: 

- Árak, hitelfeltételek, kedvezmények vagy engedmények megállapítása, rögzítése vagy 

szabályozása 

- Szerződések, piacok, ügyfelek vagy területek felosztása 

- Bizonyos ügyfelek vagy beszállítók bojkottálása 

- Bármely termék vagy szolgáltatás előállításának vagy értékesítésének visszatartása 

vagy korlátozása 

 

Versenytársak 

- Nagyon fontos, hogy minden munkatársunk megismerje a vállalatunk által az előzetes 

értesítés nélkül lefolytatott versenyhivatali vizsgálatok esetén alkalmazandó eljárást 

annak érdekében, hogy megfelelően reagálhassunk a Verseny/Trösztellenes hatóságok 

vagy más végrehajtó szerv általi vizsgálatokra. 

 

Pozíciótól függően minden munkatársunk köteles az Üzleti magatartási kódexet érintő 

oktatás részvételre annak érdekében, hogy biztosítsuk, megérti előírásaink és 

szabályzataink gyakorlati alkalmazását. 
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A MEGVESZTEGETÉS ÉS KORRUPCIÓ MEGTAGADÁSA 

Megvesztegetés és ügymenetkönnyítő juttatások 

Megvesztegetésnek számít minden anyagi vagy más felajánlott előny, amelyet azzal a 

szándékkal ajánlanak fel, ígérnek meg vagy fogadnak el, hogy befolyásolják vele egy személy 

vagy vállalat magatartását. Ezen szándék vagy cél kétségeket vet fel, mivel bizonyos 

törvényes üzleti tranzakciók megvesztegetésnek tekinthetőek, amennyiben céljuk kifejezetten 

a magatartás befolyásolása. A megvesztegetés tárgya lehet: 

- Pénz 

- Ajándék 

- Vendéglátás, beleértve az utazási 

költségeket 

- Üzleti vagy foglalkoztatási 

lehetőségek 

- Politikai hozzájárulások 

- Jótékonysági vagy közösségi 

hozzájárulások 

- Ügymenetkönnyítő juttatások 

- Bármely más szívesség vagy előny 

 

 

Megvesztegetés semmilyen formáját sem tűrjük el. Ha a Jankovits nevében jár el, szigorúan 

tilos vesztegetés felajánlása, kifizetése, kérése vagy elfogadása.  

Az ügymenetkönnyítő juttatások is tiltás alá esnek. Ügymenetkönnyítő juttatásnak 

tekinthetők azok a kis összegű és nem hivatalos, elsősorban kormánytisztviselők vagy –

megbízottak részére történő kifizetések, amelyek biztosítják egy rutin ügylet 

megvalósulását. Például engedély, igazolvány vagy vízum igénylése, vizsgálatok 

ütemezése, a vámon tartás feloldása vagy közüzemi szolgáltatások meggyorsítása. A 

díjfizetés nem tekinthető ügymenetkönnyítő juttatásnak, amennyiben ismert, törvényes, 

gyorslejáratú eljárás vagy szolgáltatás, illetve, ha ezen szolgáltatás vagy eljárás mindenki 

számára elérhető és nem történik személyre szóló kifizetés. Amennyiben egy személy 

élete, biztonsága vagy egészsége veszélybe kerül, szintén eszközölhető kifizetés. Az ilyen 
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jellegű kifizetéseket előzetesen jóvá kell hagyni vagy amennyiben ez nem megvalósítható, 

a kifizetés megvalósulása után értesítenie kell felettesét vagy az országos megfelelési 

vezetőt. 

A versenytörvény esetében bármely jogsértés tekintetében felmerülhet a jó hírnév sérelme, 

illetve jogi vagy pénzügyi veszély. Alapvető követelmény tehát, hogy e téren teljes mértékben 

tisztában legyünk kötelességeinkkel. A betöltött pozíciója függvényében, előfordulhat, hogy 

köteles részt venni bizonyos vesztegetésellenes, korrupcióval vagy csalással foglalkozó 

oktatáson annak érdekében, hogy megfelelően alkalmazza vezérelveinket és szabályainkat. 

 

 

Pénzmosás 

Pénzmosás esetében személyek vagy személyiségek törvényes üzleteken keresztül “tisztítják 

meg” törvénytelen üzletekből szerzett vagyonukat. Nem engedélyezzük, nem segítjük elő és 

nem támogatjuk a pénzmosást. Munkavállalóinknak figyelniük kell a fizetések 

vonatkozásában megjelenő rendszertelenségekre, különösen a nagy értékű 

készpénzkifizetésekre és szokatlan tranzakciókra tekintettel. Továbbá, kötelességünk a 

beszállítóinkat, közvetítőinket és üzleti partnereinket átvilágítani, illetve bármilyen gyanús 

viselkedést jelenteni. 

 

KORMÁNYOKKAL ÉS SZABÁLYOZÓ TISZTVISELŐKKEL FOLYTATOTT ÜZLETI 

TEVÉKENYSÉG 

 

BETARTJUK A VERSENYTÖRVÉNYEKET 

A versenytörvények az egész világon tiltják a versenytársak közötti megállapodásokat, 

amelyek káros hatással lehetnek a versenyre. A törvényesség kulcsa az önállóság. Önállóan 

kell eljárnia különféle saját üzleti tevékenységei, így az alábbiak során: 

- Árképzés  

- Kedvezmények és reklámok  

- Vásárlási és eladási feltételek  

- Vevők, forgalmazók és beszállítók kiválasztása  

- A gyártandó termékek és az értékesítendő mennyiség kiválasztása 
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ALAPELVEK: 

BETARTUNK MINDEN HATÁLYOS TÖRVÉNYT 

BETARTJUK  

- A MEGVESZTEGETÉS-ELLENES TÖRVÉNYEKET 

- A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI SZABÁLYOKAT 

- A TITOKTARTÁSI ÉS ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEKET 

- AZ ADATMEGŐRZÉSRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYEKET 

NEM NYÚJTUNK POLITIKAI HOZZÁJÁRULÁSOKAT 

 

A kormányok és szabályozó szervek tisztviselőivel és képviselőivel folytatott üzleti 

tevékenység során, nem teheti ki Cégünket annak a veszélynek, hogy az általunk kijelölt 

előírásokat figyelmen kívül hagyva cselekszik. Ezen ügyekre ugyanis különleges szabályok     

és rendelkezések vonatkoznak. Következésképpen, kötelességünk az alábbiakat szem előtt 

tartani: 

- Ismerjünk meg és tartsunk be minden szerződéses előírást 

- Tartsuk be az ajándékozásra és vendéglátásra vonatkozó korlátozásokat, amelyek 

kormányzati tisztviselők esetében szigorúbbak lehetnek, mint a magánszférában 

- Biztosítani kell, hogy a kormány rendelkezésére bocsátott beszámolók, tanúsítványok 

mindig aktuálisak, tényszerűek, pontosak és teljesek legyenek 

- Az időkiosztást és a költségeket mindig a megfelelő kategóriához és szerződéshez 

rendeljünk 

 

Bizonyos esetekben, akár Önnel is felvehetik a kapcsolatot vagy megkérhetik, hogy a Cég 

nevében információkat szolgáltasson a kormány vagy szabályozó szerv által kezdeményezett 

vizsgálat tekintetében. Mivel létfontosságú, hogy Ön birtokában legyen a pontos és tényszerű 

információknak, kérjük lépjen kapcsolatba felettesével, mielőtt bármilyen szokatlan 

információt ad ki. 
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JANKOVITS ENGINEERING CÉGGEL 

 

VAGYON ÉS ADAT VÉDELEM 

A Cég eszközei és erőforrásai például a következők: 

- ingatlan, gépek, felszerelések és járművek 

- nyersanyag készlet, folyamatban lévő munkálatok és készletek 

- pénzügyi eszközök (készpénz, bank, befektetés) 

- idő 

- szellemi tulajdon 

- számviteli és más üzleti nyilvántartás 

- számítógépes hardver és szoftver 

- elektronikus posta és internet hozzáférés 

- bizalmas információ 

Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy a vállalat eszközeit és erőforrásait kizárólag 

rendeltetésszerűen és helyes módon használjuk. A Cég eszközeit a megfelelő módon és 

esetenként személyes használatba is veheti, amennyiben ez nem befolyásolja az Ön és mások 

munkavégzését.  

 

Szellemi tulajdon 

Munkája során hozzáférhet a Jankovits Engineering szellemi tulajdonához. A szellemi tulajdon 

olyan immateriális javakat foglal magába, mint a szerzői jog, a szabadalom, a védjegy, a 

formatervezési mintaoltalmi jog, az emblémák és a márkák. A törvény által megengedett 

mértékben, minden a Cég által, munkaidő alatt és a Cég költségén jegyzett jog, illetve a Cég 

felelősségi köréhez tartozó jog a Céget illeti. Ezen javakat kötelességünk megvédeni és 

szükség esetén érvényesíteni kell a szellemi tulajdonhoz való jogokat. 

 

Szintén fontos, hogy tiszteletben tartsuk más vállalatok bizalmas információit és szellemi 

tulajdonát. Amennyiben jogosultak vagyunk ügyfeleink vagy beszállítóink szellemi 

tulajdonához való hozzáférésre, kötelesek vagyunk ezeket az információkat a saját szellemi 

tulajdonunkhoz hasonlóan védeni. Nem használhatunk (fel) törvénytelenül szerzett, nem 

megfelelő módon engedélyezett vagy nem engedélyezett szoftvert, hiszen azok jogi lépéseket 

vonhatnának maguk után akár munkatársaink, akár Cégünk tekintetében. 
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Pénzügyi felelősségvállalás 

A Jankovits Engineering azon munkavállalói, akik pénzügyi mutatókat és gazdasági 

jelentéseket tesznek közzé felelősek azért, hogy ezek hűen tükrözzék a valóságot és 

megfeleljenek a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak. A Jankovits Engineering 

pénzügyi stratégiája úgy kerül kialakításra, hogy üzleti tevékenysége hosszú távon 

fenntartható legyen. 

 

✓ A Jankovits Engineering nyereséges működésre és pénzügyi stabilitásra törekszik.  

✓ A rövid-, közép-, és hosszútávú pénzügyi stratégia úgy kerül kialakításra, hogy a 

költségvetésben a kiadások arányba legyenek a bevételekkel és folyamatos legyen a 

pénzügyi stabilitás.  

✓ Az üzleti folyamatok dokumentációja a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak 

megfelelően történik, a releváns pénzügyi információk oly módon kerülnek 

rögzítésre, hogy az az üzleti tevékenységet minden beszámoló tekintetében hűen 

tükrözzék.  

✓ Azon munkavállalók, akik tevékenységük során könyvelési vagy pénzügyi adatokat 

rögzítenek, illetve bocsátanak rendelkezésre, ezekkel számításokat végeznek, 

pénzügyi mutatókat továbbítanak, illetve bármely más információt kezelnek, 

dolgoznak fel, kötelesek biztosítani, hogy a fent említett adatok, jelzőszámok és 

információk megfelelőek, megbízhatóak legyenek és hűen tükrözzék a valóságot.  

✓ A Jankovits Engineering felelősen kialakított pénzügyi stratégiájának célja a vállalat 

hosszú távon fenntartható nyereséges működése.  

 

Bizalmas információ és bennfentes kereskedelem 

Kötelesek vagyunk védelmezni a bizalmas és belső információit, amelyek általában a 

nyilvánosság számára nem ismert adatokat tartalmaznak. Ezek a következők lehetnek: 

- Értékesítési adatok és marketing tervek 

- Üzleti titkok, vagyis a Cég számára versenyelőnyt biztosító információk, például 

ügyféllista, üzleti eljárások vagy termékek részletes leírása 

- Eljárási kézikönyvek 

- Pénzügyi adatok 
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Ilyen bizalmas információkat csak jogszerű üzleti célok érdekében és a megfelelő 

meghatalmazás birtokában tehetünk közzé. Kérjük, gondosan ügyeljen az információ 

biztonságára, védje le a számítógépét, dokumentumait vagy más érzékeny anyagait. Továbbá 

kerülje ezen információk kitárgyalását. Figyeljen oda arra, hogy mikor férhetnek hozzá 

illetéktelen személyek a bizalmas adatokhoz és próbálja meg kerülni ezen információk 

kitárgyalását olyan helyeken, ahol esetleg valaki kihallgathatja, például éttermekben, 

szállodákban, konferenciaközpontokban, tárgyalótermekben, taxiban, repülőn, stb. 

 

A Cég munkatársaként magunkról is szolgáltatunk bizalmas információt a Cégnek, mint 

például munkatapasztalat, személyes kapcsolattartási adatok, családi állapot, stb. Amennyiben 

az Ön munkakörébe beletartozik ezen információk kezelése, köteles azok védelmét 

biztosítani. Soha ne tegyen közzé munkatársaira vonatkozó információkat, hacsak nem fontos 

üzleti érdeket szolgál és összhangban van a vonatkozó törvényi előírásokkal. A bizalmas 

információk kezelésére vonatkozó kötelezettségei a munkaviszony megszűnése után is 

érvényben maradnak. 

 

Ne feledje, hogy meg kell védenünk a Cégre, ügyfeleinkre, beszállítóinkra és más, velünk 

kapcsolatban álló és nyilvánosan működő vállalatokra vonatkozó belső információkat. Belső 

információnak minősül minden lényeges, nyilvánosság által nem ismert információ, melyet 

egy racionális befektető fontosnak ítélne meg. Belső információnak minősülnek a 

vezetőségben bekövetkezett változások, fontos üzleti tervek és pénzügyi eredmények, 

amelyek nem nyilvánosak. Belső információnak tekinthető akár az esetleges eseményekre 

vagy műveletekre vonatkozó információ, bár az esemény vagy művelet megvalósulása még 

nem biztosított (például fontos szerződéssel, felvásárlással, leányvállalat eladásával 

kapcsolatos egyeztetések). 

 

Amennyiben a vállalat belső információi az Ön rendelkezésére állnak, az értékpapírok eladása 

vagy vásárlása kimeríti a bennfentes kereskedelem vagy bennfentes kereskedés fogalmát, 

amely törvénytelen. Szintén törvénybe ütközik a belső információ átadása más személyek 

részére, amely belső információ birtokában a vállalat értékpapírjait megvehetik vagy 

eladhatják.  
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Külső kommunikáció 

A külső világgal való kommunikáció nagyon fontos szerepet játszik a Cég hírnevében és 

pénzügyi értékelésében. Ennek megfelelően a médiával a pénzügyi teljesítményünkről, 

cégfelvásárlásainkról, eladásainkról és bármely esetlegesen a Cég hírnevét érintő ügyről 

folytatott kommunikációval kizárólag a Cég marketing menedzsere foglalkozhat. Bármely 

olyan felmerülő ügyről, amely potenciálisan kedvezőtlen hatást gyakorolhat az imázsunkra 

vagy a hírnevünkre, haladéktalanul tájékoztatni kell a cég ügyvezetőjét vagy cégvezetőjét. A 

Céghez tartozó egyes vállalatoknak a felmerülő szokásos ügyekben a helyi és szakmai médiát 

megfelelően kell kezelniük. 

 

ADATVÉDELEM ÉS INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA 

Számítástechnikai rendszereink hatékony működése és biztonsága lényeges vállalataink 

zökkenőmentes működésében.  

 

A CÉG IT-BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ELŐÍRÁSAIT MINDEN 

MUNKATÁRSUNKNAK BE KELL TARTANIA. A SZABÁLYZATI ELŐÍRÁSOKAT A 

KÖVETKEZŐKÉPPEN FOGLALHATJUK ÖSSZE: 

 

A vállalat technológiájának megfelelő használata 

Minden munkatárs köteles megfelelően használni a JANKOVITS ENGINEERING 

információs rendszereit, beleértve az elektronikus levelezőrendszert, internet-hozzáférést, Cég 

által rendelkezésre bocsátott mobileszközöket, számítógépeket és a vállalat által engedélyezett 

szoftvereket. Információs rendszereink a Cég mindenkori tulajdonát képezik. Ennek alapján 

az említett információs rendszerek és berendezések használata során az alkalmazottak a 

törvényekben megengedett mértékig jogosultak személyes adataik védelmére, de azon 

túlmenően nem. Az információs rendszereket tilos törvénytelenül, más személyt sértő, zavaró 

vagy más személyre ártalmas módon használni, például az alábbiak létrehozására, elérésére, 

bemutatására, tárolására vagy továbbítására: 
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- szexuális tartalmú üzenetek vagy képek 

- mások faji vagy etnikai hova tartozására vagy vallási meggyőzésére nézve sértő 

tartalom 

- bármilyen módon diszkriminatív vagy nem megfelelő tartalom 

 

Körültekintéssel kell eljárni az e-mailek esetében, hiszen ezek az elektronikus üzenetek 

maradandóak, beleegyezésünk nélkül módosíthatóak vagy továbbíthatóak, és befolyásolhatják 

a Cég megítélését. Szintén körültekintéssel kell eljárnunk a biztonsági mentésre, vírusvédelmi 

szoftverekre, titkosításra, hozzáférési kódokra és rendszertámogatásra vonatkozó utasítások 

tekintetében. 

 

Adatok védelme, megtartása és biztonsága 

Cégként nagy mennyiségű adatot gyűjtünk, beleértve a beszállítókra, harmadik felekre, 

jelenlegi és múltbeli munkatársainkra vonatkozó információkat. Ezen információkat kötelesek 

vagyunk megfelelően és az alkalmazandó adatvédelemre és adatmegőrzésre vonatkozó 

vezérelvekkel és törvényekkel egyetértésben tárolni, használni és továbbítani. A bíróság 

eljárások tárgyát képező iratok nem módosíthatóak és nem semmisíthetőek meg. Amennyiben 

törvényi kötelezettség áll fenn, a Cég köteles regisztrálni a megfelelő adatvédelmi hatóságnál. 

Minden feltételezett vagy ismert, adatokkal kapcsolatos visszaélést jelentenie kell a 

felettesénél vagy a kijelölt adatvédelmi személynél, aki bármilyen témával kapcsolatos 

kérdésére választ adhat. 

A Cég információs technológiáinak biztonságos és üzleti célú felhasználása érdekében a 

JANKOVITS ENGINEERING fenntartja a jogot a Cég rendszerében továbbított és tárolt 

adatok ellenőrzésére, beleértve a törölt adatokat is. A JANKOVITS ENGINEERING 

rendszerében létrehozott levelezések és adatok – akárcsak az üzleti kommunikáció minden 

más formája – nem minősül magánlevelezésnek vagy magán jellegű adatnak. Az ellenőrzések 

természetesen a helyi törvényeknek megfelelően történnek. 

 

Számvitel és nyilvántartások 

Cégünk vállalati döntéshozatali folyamatában fontos szerepet játszanak a pontos írásos és 

elektronikus nyilvántartások. Ennek megfelelően, számvitelünk működésének mindig meg 

kell felelnie a legmagasabb előírásoknak annak érdekében, hogy az alkalmazandó törvények, 
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releváns számviteli előírások és a Cég vezérelvei tekintetében megfelelő nyilvántartásokat 

vezethessünk. 

 

Digitális (vagy közösségi) média 

A digitális média közösségi interakcióra szolgáló eszközök vagy csatornák összessége, 

amelyek könnyen hozzáférhető kommunikációs módszereket használnak. Ezek közé tartoznak 

például a következők: 

- közösségi média oldalak 

- blogok és mikroblogok 

- üzenőfalak 

- „wiki” oldalak 

- közösségi könyvjelzők és címkézés 

- online fórumok 

- azonnali üzenetküldés 

- videó- és fényképmegosztó 

honlapok 

- RSS csatornák 

- egyéb fejlődő kommunikációs 

eszközök 

 

Nagyra értékeljük, hogy ezen eszközök segítenek az érintettekkel való hatékony 

kommunikáció kialakításában. Azt is felismerjük azonban, hogy ezen fejlődő csatornák 

használata bizonyos kockázatokat is hordoz, hiszen a nem megfelelő használat káros 

következményekkel járhat. Amikor mérlegeli, hogy megosszon-e egy bizonyos tartalmat, 

kérjük, vegye figyelembe alapelvünket: Tételezze fel, hogy amit online oszt meg, az 

mindörökre nyilvános marad. Mérlegeljen, mielőtt bármit megosztana, és ha kétségei vannak, 

inkább ne ossza meg az adott tartalmat. 

 

ÉRDEKÜTKÖZÉSEK 

„Érdekütközés” merül fel abban az esetben, ha Önnek személyes kapcsolata, illetve pénzügyi 

vagy más érdeke ellentétben áll azon kötelességével, hogy kizárólag a Jankovits Engineering 

érdekében cselekedjen, vagy ha Ön a Jankovits Egnineering-nél betöltött pozícióját személyes 

haszonszerzésre használja. Körültekintőnek kell lennünk azokban a helyzetekben, amelyek 

ténylegesen vagy potenciálisan érdekütközéshez vezethetnek, melyek az alábbiak lehetnek:  

- Egy Önnel „szoros kapcsolatban álló személy”, vagyis Önnel egy háztartásban élő 

személy, közvetlen család, közeli barát vagy élettárs, a Cég beszállítója, ügyfele vagy 

vetélytársa, vagy ezen vállalatok alkalmazottja. 

- Önnek vagy egy Önnel közeli kapcsolatban álló személynek jelentős pénzügyi vagy 
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más érdekeltsége van egy a Jankovits Engineering-el versenyhelyzetben lévő 

vállalatnál, a Jankovits Engineering üzleti partnerével vagy olyan vállalatnál, amely 

törekszik ilyen üzleti kapcsolatra. 

- Önnek közvetett vagy közvetlen jelentési viszonya áll fenn egy Önnel szoros 

kapcsolatban álló személlyel vagy Önnek lehetősége van arra, hogy befolyásolja a 

foglalkoztatási döntéseket, mint például a bérezés, előléptetés vagy 

teljesítményértékelés. 

- Ön szerelmi viszonyt folytat a Jankovits Engineering egy beszállítójával, ügyfelével 

vagy alvállalkozójával (vagy valamely vállalat alkalmazottjával), miközben Ön 

közvetett vagy közvetlen döntéshozatali joggal vagy befolyással rendelkezik a 

Jankovits Egineering üzleti kapcsolatait illetően. 

- Személyes előnyt szerez bármely Jankovits Engineering elé terjesztett üzletből vagy 

befektetésből. Ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor Önnek közvetett vagy 

közvetlen érdeke áll fenn vagy ezen érdekeltségét bővíti egy ingatlanra, 

haszonbérletre, szabadalomra vagy más jogokra vonatkozóan, melyekben a Jankovits 

Engineering is érdekelt vagy érdekelt lehet. 

- Önnek vállalaton kívüli munkaviszonya vagy más jogviszonya áll fenn olyan 

vállalattal vagy személlyel, amely a Jankovits Engineering versenytársa vagy 

üzlettársa, vagy ezen jogviszonyok meggátolják Önt abban, hogy a Cég tekintetében 

megfelelően ellássa feladatait. 

 

- Ön egy másik vállalatnál igazgatói vagy tisztviselői feladatot lát el, illetve 

megválasztott tisztségviselő. Kivéve, ha ezen feladatkört a Jankovits Engineering 

kérésére vállalta egy kereskedelmi testületnél, illetve nonprofit, jótékonysági vagy 

vallási szervezeteknél fennálló pozíciója nem befolyásolja a Jankovits Engineering-

nél végzett munkáját. 

 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a fenti esetek valamelyike az Ön esetében fennáll vagy 

tudomása van ilyen jellegű érdekütközésről, kérjük, azonnal jelentse felettesének vagy a cég 

ügyvezetőjének/cégvezetőjének. A Cég által alkalmazott újonnan felvett munkatársak 

alkalmazásuk kezdetekor kötelesek az ilyen helyzeteket jelenteni. Így megfelelően 

felülvizsgálhatjuk az esetet és kielégítő megoldást dolgozhatunk ki. A Cég munkatársai 
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kötelesek minden elvárt korrekciós lépést megtenni. 

 

CSALÁS 

A csalás szándékos megtévesztés, melynek eredménye törvényellenes haszon, nyereség, 

előny, kár vagy veszteség lehet a Jankovits Engineering-re vagy más vállalatokra nézve. 

Vagyis csalásnak tekinthető bármely szándékos cselekedet, amelynek során Ön tényeket 

hallgat el vagy valótlan tényeket állít annak érdekében, hogy félrevezessen másokat.  

Például: 

- Bevételek gyorsított elismerése a szerződések könyvelésekor 

- Fizetési kimutatások hamisítása  

- Terméknyilvántartások manipulációja a leltári hiány eltitkolása érdekében 

- Megalapozatlan költségigény vagy a vállalati hitelkártya, üzemanyagkártya nem 

megfelelő használata 

- Készpénz, értékesítési nyereségek vagy leltári többlet eltulajdonítása 

- A vállalat biztonsági rendszerének kijátszása harmadik felek lopási kísérleteinek 

elősegítésének érdekében 

- Beszállítókkal való összejátszás a banki átutalások kedvezményezettjének és 

címzettjének adatainak hamisításával 

- Mérleg manipulálása magasabb működési eredmények érdekében 

- Hamis információk benyújtása a kormányhatóságokhoz 

 

Minden munkavállalónak figyelnie kell a potenciális csalásra utaló jelekre, mint például: 

- Munkatársak szokatlan magatartása, például szabadság lemondása vagy előléptetés 

visszautasítása 

-  Hiányzó kulcsfontosságú dokumentumok, például szerződések, számlák vagy 

költségek 

- Az életvitelben bekövetkezett megmagyarázhatatlan változás, például a betöltött 

pozíció mellett túlzásnak ítélt életmód 

- Szoros kapcsolat a beszállítókkal vagy alvállalkozókkal, például, ha egy beszállító/ 

vállalkozó nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy csak egy bizonyos alkalmazottal 

tárgyaljon, vagy magas árai ellenére egy adott beszállítót előnyben részesítenek 

- Felettesek megkerülik a beosztottjaikat, beosztottak megkerülik a feletteseiket és a 
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vezetőség folyamatosan semmibe veszi a belső ellenőrzést 

- A vezetőségi felügyelet hiánya és az ellenőrzés nem megfelelő működése 

 

Minden JANKOVITS ENGINEERING-gel kapcsolatban lévő vállalat és dolgozó részéről 

minimális elvárás, hogy elfogadja és alkalmazza a JANKOVITS ENGINEERING 

Csalásellenes előírásokat, amely a JANKOVITS ENGINEERING vezetésétől megkívánja a 

megfelelő felülvizsgálatot annak biztosítására, hogy a csalások megfelelő módon kerüljenek 

azonosításra, ellenőrzésre, illetve a csalások számának csökkenése érdekében. Ezen 

irányelvek megsértése komoly polgárjogi, büntetőjogi és pénzügyi büntetések kivetésének 

kockázatát jelenti az adott személyek vagy a Cég tekintetében. Éppen emiatt, kérjük, ha 

felmerül Önben a gyanú, hogy csalás történik, azonnal jelentse 

- dr. Jankovits Richárd ügyvezető vagy 

- Füzi Péter cégvezető felé 

Minden jelentést gyorsan és szakszerűen kivizsgálunk, és ebben az esetben is szigorúan 

érvényesítjük a megtorlás-ellenes irányelveinket. 

 

AJÁNDÉKOK ÉS VENDÉGLÁTÁS 

Elismerjük, hogy ajándékokat és vállalati vendéglátást nyújtani és elfogadni törvényes lehet a 

jó üzleti kapcsolatok kialakításához.  Amennyiben azonban aránytalanok és nem helyénvalók, 

az ajándékok megzavarhatják az ítélőképességet. Ezért mindig körültekintően kell eljárni. Az 

ajándékoknak és a vendéglátásnak mindig megfelelő és jóhiszemű kiadásnak kell lenniük, 

illetve semmiképpen sem szabad felajánlani vagy elfogadni abban az esetben, ha 

befolyásolhatja egy ügylet kimenetelét vagy az ügylet befolyásolásának tűnhet. Különös 

körültekintéssel kell eljárni ajándékok és vendéglátás tekintetében hivatalos szervek 

tisztviselői esetében. Az ajándékokra és vendéglátásra vonatkozó vezérelvek tanáccsal 

szolgálnak az elfogadható és az el nem fogadható ajándékok és vendéglátás tekintetében. 

Példák a megfelelő és nem megfelelő ajándékokra/ vendéglátásra: 
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MEGFELELŐ NEM MEGFELELŐ 

szerény, kis méretű és lényegtelen termékek 

(promóciós termékek) 

törvényellenes vagy etikátlan 

ajándék/vendéglátás 

alkalmi és ritka ajándék ajándékként átnyújtott készpénz, 

utalvány, ajándékutalvány vagy részvény 

olyan ajándék, melyet nyíltan adnak át bármilyen sértő vagy kínos termék 

olyan ajándék, mely összhangban áll a 

vállalat szokásos ajándékozási gyakorlatával 

olyan termékek vagy ösztönzés, amelyek 

megvesztegetésnek tűnhetnek 

törvényes üzleti utakhoz adott ésszerű utazási 

és szállásköltségek 

olyan ajándék, melyet kedvező üzleti 

döntésre válaszul vagy azt megelőlegezve 

adják vagy meghatározott kérésre válaszul 

adják 

vállalati találkozók vagy események 

részeként szolgáló vendéglátás a beszállítók 

és ügyfelek részére 

extravagáns vagy túl értékes 

 

Ha kérdése merül fel egy ajándék elfogadhatóságát illetően, kérjük, forduljon az ügyvezető 

igazgatóhoz vagy cégvezetőhöz. 
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KÖRNYEZETTEL ÉS TÁRSADALOMMAL SZEMBENI 

ELKÖTELEZETTSÉGÜNK 

 

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG 

A fenntarthatóság folyamatosan segíti a Cég sikereit. Minden tevékenységünkben 

elkötelezettek vagyunk a legmagasabb szintű környezetvédelem mellett, és proaktívan 

foglalkozunk az éghajlatváltozás kihívásaival. Elveink vannak arra, hogy javítsuk az 

energiahatékonyságot, csökkentsük   a    szennyező    kibocsátást, optimalizáljuk   a    

vízhasználatot, csökkentsük a hulladékmennyiséget és növeljük az újrahasznosítás arányát.  

 

A környezetről való gondoskodás melletti elkötelezettségünket a Környezetvédelmi 

szabályzatban foglaltuk össze. Elkötelezettségünk a következőket követeli meg tőlünk: 

- megfeleljünk legalább az érvényes környezetvédelmi jogszabályoknak, és 

folyamatosan javítani környezetvédelmi gyakorlatunkat az iparág legjobb 

módszereinek elérése érdekében 

- odafigyelni arra, hogy munkatársaink és a velünk szerződésben álló vállalatok 

figyelembe vegyék környezetvédelmi felelősségüket 

- szembenézni a klímaváltozásból eredő kihívásokkal és lehetőségekkel, kezdeményező 

jelleggel 

- optimalizálni energiafelhasználásunkat és valamennyi erőforrásunkat 

- propagálni a környezetvédelmi szempontok által vezérelt termékfejlesztést és üzleti 

lehetőségeket 

- létrehozni pozitív kapcsolatot és jószomszédi viszonyt minden közösségben, ahol 

tevékenységet folytatunk 

 

POLITIKAI HOZZÁJÁRULÁSOK 

Politikai hozzájárulásnak minősül minden politikai cél, párt, jelölt vagy kérdés támogatására 

adományozott pénzbeli hozzájárulás. Ezen hozzájárulások politikai pártokon, szervezeteken 

vagy a politikai eljárásokban résztvevő személyeken keresztül kerülnek adományozásra. A 

természetben nyújtott hozzájárulás lehet például ajándék, illetve vállalati ingatlan vagy 

szolgáltatások használata, hirdetés vagy promóciós tevékenység, jegyek vásárlása 

adománygyűjtő eseményekre vagy az alkalmazottak idejének felhasználása politikai 
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kampányokban való részvételre. 

A politikai hozzájárulásokat szabályozó törvények hely és helyzet függvényében változnak. 

Egyes esetekben a politikai hozzájárulások tiltás alá esnek, más esetekben megengedettek, 

azonban nyilvánosságra kell azokat hozni. A JANKOVITS ENGINEERING esetében az 

mindenképpen igaz, hogy politikai hozzájárulásokat semmiképpen sem ajánlhatunk fel 

igazságtalan üzleti előny szerzésének érdekében.  

A politikai hozzájárulás akkor tekinthető törvényesnek és megfelelőnek, ha nem tisztességtelen 

előnyszerzést, hanem a demokratikus folyamatok támogatását szolgálja, és erről a Cég 

ügyvezetőjének írásos beleegyezése is rendelkezésre áll. Minden politikai hozzájárulást 

kötelesek vagyunk dokumentálni, bizonylatolni és nyilvántartásba venni. 

 

JÓTÉKONYSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEK 

 

Felelős vállalati polgárként, igyekszünk teljes mértékben jelen lenni a közösségekben, 

amelyekben tevékenységet folytatunk. Adományokkal vagy más segítséggel támogatjuk a 

jótékonysági és helyi civil kezdeményezéseket, és aktívan ösztönözzük munkatársainkat is a 

részvételre. Tevékenységeinket világos irány és összpontosítás jellemzi, felismerve az ilyen 

kapcsolatok értékét Cégünk számára. Megfelelő célokat tűzünk ki és ellenőrizzük 

tevékenységeink hatékonyságát, biztosítva ezzel a jó irányítást és a nyílt kommunikációt 

tevékenységeink vonatkozásában. 

Vállalati szinten határozzuk meg azon prioritási területeket, melyek megfelelnek üzleti 

céljainknak és jól körülhatárolható társadalmi igényeket céloznak meg. Mivel a gyakorlat és 

szokások az adott országok és régiók tekintetében különbözőek, ezen elveknek tükrözniük 

kell a helyi viszonyokat és az adományozási irányelveket, melyek az alábbiak: 

- Minden adományt jótékonysági vagy közszolgálati célokra kell jóhiszeműen 

felajánlani, és semmilyen esetben sem állhat fenn érdekütközés vagy annak 

lehetősége, hogy az adományozás valódi oka megvesztegetés lenne 

- Az adományokat törvényes és hiteles intézmény kapja 

- Az adományokat sohasem szabad egy adott személy magánszámlájára vagy 

készpénzben folyósítani (pénzbeli adomány esetén) 

- Az adományokat mindig közvetlenül, nem pedig harmadik fél közvetítésével kell 

átadni 
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- Az adományozást sosem szabad ügylethez vagy kormányzati intézkedéshez kötni, 

vagy ennek bármilyen látszatát kelteni 

- Minden adományt jóvá kell hagynia a cég ügyvezetőjének 

- Minden adományt dokumentálni, bizonylatozni és rögzíteni kell a vállalati 

nyilvántartásokban/könyvelésben (beleértve a természetbeni adományok értékét és az 

alkalmazottak önkéntes tevékenységeit is) 
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AGGÁLYAINK, SEGÍTSÉG KÉRÉS 

 

KIHEZ FORDULJAK? 

Számos forráshoz fordulhatunk, ha kétségeink támadnak, a helyes eljárást illetően vagy 

bejelentést szeretnénk tenni egy nyugtalanító esetről. Fordulhatnak: 

 

- Közvetlen felettesünkhöz 

- A vállalat ügyvezető igazgatójához,  

- A vállalat cégvezetőjéhez 

 

JÓHISZEMŰEN TÖRTÉNŐ BEJELENTÉS ÉS MEGTORLÁS ELLENES POLITIKA 

A Jankovits Engineering olyan környezet kialakítását szorgalmazza, ahol nincs helye 

megtorlásoknak és ahol az alkalmazottak szabadon hangot adhatnak aggodalmaiknak. Ön 

bármikor tehet jóhiszemű bejelentést a Kódex vagy a törvények esetleges megsértését 

illetően, anélkül, hogy megtorlástól vagy bármilyen negatív hatástól kellene tartania a 

munkaviszonyát illetően. Cégünk nem tűri a megtorlást vagy a szankciókat. A bejelentést 

követően továbbítjuk az információt kivizsgálásra a Jankovits Engineering felsővezetői felé. 

Minden aggodalmat vagy panaszt a helyi törvények által megengedett mértékig diszkréten, 

szakszerűen és bizalmasan kezelünk. 

 

 

MI TÖRTÉNIK A KÓDEX MEGSZEGÉSE ESETÉN? 

A Kódex megszegése vagy a törvénysértés szigorú következményeket von maga után mind a 

jogsértést elkövető személyek, mind a Jankovits Engineering számára. Azon személyek, akik 

etikátlan vagy illegális tevékenységet folytatnak, azok irányításában részt vesznek, azokat 

elnézik, elfogadják vagy elősegítik és a Cég érdekei ellen cselekszenek, fegyelmi eljárás alá 

vonhatóak, amelynek legsúlyosabb következménye az elbocsátás, illetve egyéb lehetséges 

jogi következmények alanyai lehetnek. Ne felejtsék, hogy az ilyen magatartás minden 

munkatársra és részvényesre negatív kihatással lehet. Továbbá az egész Cég és összes 

munkatársunk számára polgárjogi és büntetőjogi terheket és bírságokat vonhat maga után. 

 


