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Kedves Munkatársak!  

 

A jelen Üzleti és Etikai Kódex célja, hogy a Jankovits Engineering Kft. (Jankovits Engineering) 

értékei, múltja és jövőképe alapján meghatározza, milyen magatartást kövessenek a Jankovits 

Engineering munkavállalói.  

Múltunk kitűnő bizonyítéka értékeinknek, melyek révén jó hírnevet szereztünk magunknak. 

Hisszük, hogy üzleti tevékenységünket, ideértve a kutatást, fejlesztést, gyártást, forgalmazást, 

marketinget, értékesítést úgy kell kialakítanunk, hogy az mindenkor megfeleljen a gépipar 

legszigorúbb etikai normáinak, szabályozásainak és gyakorlatainak. A jelen Üzleti és Etikai 

Kódexet azért alkottuk meg, hogy bemutassuk milyen felelős és jogkövető magatartás mellett 

tesszük le voksunkat napi munkánk során.  

Elvárjuk munkatársainktól, hogy az Üzleti és Etikai Kódexet betartsák és felelősen járjanak el 

valamennyi piaci szereplővel fennálló kapcsolataik során, továbbá tisztelettel és odafigyeléssel 

bánjanak saját kollégáikkal is. A Jankovits Engineeringnél törekszünk arra, hogy üzleti 

tevékenységünk során biztosítsuk a tisztességes versenyt, és valamennyi üzleti kapcsolatban 

etikus magatartást tanúsítsunk.  

A Jankovits Engineering mindennapi üzleti célja és egyben hosszú távú célkitűzése is, hogy 

töretlen sikert és növekedést érjen el egy olyan piacon, amelyet erős verseny jellemez. Ennek 

érdekében fenntarthatóságunk alapköveit és üzleti stratégiánk szerves részét képezi a 

feddhetetlenség, az etika és a jogkövetés, amely soha nem kerülhet veszélybe. Ezért minden 

munkatársunk köteles mindenkor felelősen és körültekintő mérlegelés alapján eljárni. Ez az az 

alap, amelyre építeni kívánunk.  

A fentieknek megfelelően kérem mindannyiunkat az Üzleti és Etikai kódex betartására. 

 

 

Dr. Jankovits Richárd 

ügyvezető 

 

 

 

  



 

I. Az Üzleti és Etikai kódex célja 

Az Üzleti és Etikai Kódex megalkotásának célja, hogy minden érintettel ismertesse azon etikai 

normákat, melyeket a társaság működése során kiemelten fontosnak tekint. A Jankovits 

Engineering Kft. etikai kódexe az értékrend közvetítésével meghatározza az elvárható etikus 

magatartást és a társaság értékeinek megfelelő cselekvés normáit, továbbá arra ösztönözi az 

érintetteket, hogy megőrizzék és erősítsék a társaságról kialakult értékes külső képet. 

Mindenki betartja az emberi érintkezés alapvető udvariassági szabályait. A Jankovits 

Engineering Kft. munkavállalói sem munkahelyükön, sem azon kívül nem tanúsítanak olyan 

magatartást, amellyel csorbíthatják a társaság jó hírnevét. 

 

II. Hatálya 

Az Üzleti és Etikai Kódexben megfogalmazott értékek és a hozzájuk fűződő szabályok 

betartása a Jankovits Engineering minden alkalmazottjára, szerződött munkatársára és üzleti 

partnerére érvényesek. A társaságon belül a mások munkáját irányító vezetőknek kiemelt 

felelősségük van az etikus működés kultúrájának kialakításában és fenntartásában. 

 

III. Törvényi megfelelőség 

A Jankovits Engineering elvárja valamennyi munkatársától, partnerétől, beszállítójától, hogy 

mindenkor: 

• a jogszabályoknak megfelelően, 

• jelen Etikai Kódexben megfogalmazott etikai szabályokat betartva járjon el. 

 

A Jankovits Engineering munkavállalói kötelesek: 

• a társaság alapvető érdekeivel összhangban, 

• a társaság küldetésében meghatározott alapelvek szerint cselekedni. 

 

IV. Emberi jogok tiszteletben tartása 

A Jankovits Engineering támogatja és tiszteletben tartja a nemzetközileg kinyilvánított emberi 

jogok védelmét. 

 

V. Korrupcióellenesség 

Az érintettek (alkalmazottak, üzleti partnerek, beszállítók) munka-, illetve üzletvitelük során 

kötelesek tartózkodni a csalárd magatartástól, illetve a zsarolástól. Tehát nem kínálhatnak fel, 

fizethetnek, kérhetnek vagy fogadhatnak el vesztegetési összegeket üzletszerzés vagy üzlet 

visszatartás érdekében. 



 

 

VI. Összeférhetetlenség (érdekek ütközése) 

A munkatársak konfliktushelyzetbe kerülhetnek, amikor választaniuk kell saját, vagy 

családtagjuk,illetve egy harmadik személy érdeke vagy haszna és a társaság üzleti érdeke 

között. A munkatársaknak kerülniük kell minden olyan helyzetet, amelyben ilyen érdekütközés 

felmerülhet, üzleti döntéseikből és lépéseikből nem lehet közvetlen hasznuk, azokra nem 

lehetnek hatással személyes körülményeik. 

 

VII. Tisztességes foglalkoztatás 

a. Esélyegyenlőség (hátrányos megkülönböztetés tilalma) 

A társaságnál senki sem élvezhet előnyt, nem szenvedhet hátrányt neme, kora, származása, 

faji, nemzetiségi, felekezeti, politikai, rokoni hovatartozása, testi fogyatékossága, szexuális 

orientációja, érdekképviseleti szervezethez való tartozása vagy ezzel összefüggő 

tevékenysége miatt. Kivételt képeznek a törvényben szabályozott pozitív diszkriminációk. 

 

b. Zaklatás tilalma 

A társaság szigorúan tiltja az erőszak, megfélemlítés vagy zaklatás minden formáját. Ezek 

bármely formája úgy, mint a faji vagy szexuális, teljességgel elfogadhatatlan, és a vezetés 

felelőssége, hogy a felmerülő eseteket megfelelő módon kezelje. A munkavállaló kötelessége, 

hogy a fentiekbe ütköző erőszakos megnyilvánulás bármilyen formájának észlelése esetén ez 

ellen fellépjen, és az esetről bejelentést tegyen a közvetlen felettes, az illetékes igazgató vagy 

az ügyvezető. 

 

c. Kényszer- és gyerekmunka, emberkereskedelem tilalma 

A Jankovits Engineering elítéli és nem tűri a kényszer-, kötelező, rabszolga- és gyermekmunka 

semmilyen formáját, sem az etikátlan foglalkoztatás egyéb formáit, mint amilyen például a 

bérek visszatartása, a betegszabadság vagy a napi pihenőidő megtagadása, az alternativ 

foglalkoztatasi formákkal való visszaélés, vagy az egészségügyi hozzájárulás fizetési 

kötelezettség kijátszása. Gondoskodunk arról, hogy a munkának e formái, a rabszolgaság, a 

szolgaság és az emberkereskedelem nem fordulhatnak elő üzleti tevékenységünkben és 

partnereink körében sem. A társaság minden munkavállalójának és szerződéses partnerének 

tisztában kell lennie ezekkel az elvekkel, melyeket munkája során alkalmaznia kell. 

 

 

 



 

 

d. Egészség- és munkavédelem 

A társaság biztonságos és egészséges munkakörülményeket biztosít dolgozói számára. 

Létesítményeiben rendszeresen ellenőrzi a munkakörülményeket, és ha szükséges, megteszi 

a kiigazító intézkedéseket. Működése során figyelembe vesz minden, a tevékenyégére 

vonatkozó technológiai és ökológiai irányelvet, támogatja a szigorúbb elvárásokat támasztó 

szabványok elfogadását. Az egészségügyi, a környezet-és munkavédelmi rendszabályok, a 

technológiai fegyelem, valamint a munkájára vonatkozó egyéb szabályok betartásával minden 

munkavállalónak törekednie kell az egészségkárosodás megelőzésére, a környezeti ártalmak, 

és a környezetszennyezés elkerülésére. 

 

e. Munkaidő és bérek 

A Jankovits Engineering betartja az összes munkaidőre vonatkozó törvényt, jogszabályt, 

ágazati szabványt, beleértve a túlmunkát. Olyan béreket biztosít dolgozói számára, amelyek 

megfelelnek legalább a minimálisan megköveteltnek, és elegendőek ahhoz, hogy fedezzék az 

alapvető emberi szükségleteket az adott közösségben. 

A vállalat a jogszabályi előírásoknak megfelelően alkalmazza és tartja nyilván a dolgozók 

munkaidejét és pihenőidejét úgy, hogy a nyilvántartásból 

bármikor naprakészen megállapítható ezek kezdő és befejező időpontja. A cégnél betöltött 

munkakörök függvényében egy vagy két műszakos munkarend került kialakításra. A munkaidő 

a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, továbbá a munkakörhöz 

kapcsolódó előkészítő, illetve befejező tevékenységet a munkavállaló szintén a munkaidőben 

teljesíti. Előkészítő vagy befejező tevékenységnek kell tekintetni minden olyan feladat 

ellátását, amelyet a munkavállaló munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és 

rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles elvégezni (pl.: gépek beüzemelése, szerelési 

anyagok előkészítése). Része a munkaidőnek a törvény által előírt 20 perces munkaközi 

szünet, de nem része a munkavállaló lakó- vagy tartózkodási helyéről a tényleges 

munkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére 

történő utazás tartama. A teljes napi munkaidő 8 óra, mely a felek megállapodása alapján – 

munkakörtől függően – különböző időpontokban kezdődhet és végződhet. A munkaidőkeret 

heti 40 óra, az általános munkarend heti 5 nap, hétfőtől péntekig. A részmunkaidő lehet napi 

4 vagy 6 óra. A munkáltató a napi munka befejezése és a következő munkanapi munkakezdés 

között legalább tizenegy óra egybefüggő pihenőidőt biztosít a munkavállaló részére.  



 

 

 

A minden hónapban határidőre kifizetett munkabéren túl kiterjedt béren kívüli juttatással 

igyekszünk megbecsülni munkavállalóinkat, mely magába foglalja az Edenred cafetéria kártyát 

és az évi egyszeri iskoláskorú gyermekek iskolakezdési támogatását.  

 

A munkavállalók lakásvásárlását, nagyobb lakásba költözését lehetőségeinkhez mérten 

kamatmentes munkáltatói támogatással igyekszünk segíteni.  

 

nem pénzbeli juttatások: 

- dolgozók egészségmegőrzésének hosszú távú koncepciójaként a törvény által 

meghatározott foglalkozás-egészségügyi előírásokon felül emelt szintű dolgozói 

szűrővizsgálattal és komplex állapotfelmérő programmal ügyelünk munkavállalóink 

egészségi állapotára.  

- gyesről való visszatérő anyukáknál részmunkaidő biztosítása 

- komfortosabb munkavégzéshez korszerű számítógépek monitorok, klímaberendezés, 

magas minőségű munkaruházat 

- mérnök szakemberek nyelvismeretének fejlesztéséhez csoportos, illetve egyéni 

nyelvtanfolyamok angol és német nyelvből 

- szakmai tréningek, konferenciák, tanfolyamok, nemzetközi vásárokon és 

szakkiállításokon való részvétel 

- munka utáni kikapcsolódáshoz színházbérletek és sportolás biztosítása 

 

f. Egyesülési szabadság, érdekképviselet 

A társaság nem korlátozza az alkalmazottak egyesülési szabadságát és kollektív szerződési 

jogát. 

 

Egyesülési szabadság 

Gazdasági és szociális jogok védelmére, érdekeik hatékonyabb érvényesítésére 

érdekképviseleti szerveket hozhatnak létre és működtethetnek cégünk munkavállalói. 

Munkavállalóink általuk választott szakszervezetbe szabadon beléphetnek vagy távol 

maradhatnak.  

 



 

A magyar alkotmány 63. § (1) bekezdés szerint: „A Magyar Köztársaságban az egyesülési jog 

alapján mindenkinek joga van a törvény által nem tiltott célszervezet létrehozásával, illetőleg 

azokhoz csatlakozik.” 

 

Ha valaki hosszabb távon tartósabb célokat használ, mint másokkal közös véleményt kifejteni, 

akkor ezt szervezeti, egyesületi formában teheti meg, ezt mindenki számára az egyes 

szabadság szabadsága. Nagyon fontos, hogy az egyesülési törvény nem állampolgársághoz 

kötött, hanem mindenki jogaként szabályozza az egyesülés szabadságát. 

 

Az egyesülési szabadság egyszerre a cél megválasztásának szabadságát, a cél rendelt 

szervezet alapításának szabadságát és azokkal való csatlakozás önkéntességét, valamint az 

önkéntes kilépés lehetőségeket tartalmazza. Az egyesülési jogot az 1989. évi II. törvény 

szabályozza. 

 

Munkavédelmi képviselő: 

A Munkavédelmi törvény előírja a képviselőválasztás kötelezettségét, ahol a munkavállalók 

létszáma legalább 20 fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató 

kötelezettsége, mely hirdetmény alapján történik a cégnél. 

 

Amennyiben a húsz főnél kevesebbet foglalkoztat a munkáltató, de a munkáltatónál működő 

szakszervezet, üzemi megbízott vagy a munkavállalók többsége kezdeményezi, a választás 

lebonyolítására és a feltételek biztosítására ugyanúgy kötelezett a munkáltató. 

A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással kell megválasztani. 

Megbízatása 5 évre szól. 

A megválasztott munkavédelmi képviselő személyéről a munkavállalókat tájékoztatni kell.  

 

Kollektív szerződés megkötése érdekképviseleti szervezet, szakszervezet hiányában nem 

jött létre, de az ehhez kapcsolódó szükséges kollektív tárgyalásoknál cégünk az alábbi 

szempontokat tartaná fontosnak:  

- belső előkészítés során elsőként a gazdasági feltételek, adottságok és lehetőségek 

megvizsgálását 

- ezt követően a követeléseket és a valós gazdasági helyzetet állítaná szemben, azzal 

a céllal, hogy úgy kell felvázolni a helyzetet, hogy minél jobban el tudja tántorítani a cég 

az alkalmazottakat azoktól a nagyravágyó elgondolásoktól, amelyek várhatóan teljesen 

felborítanák a cég jövőbeni terveit. 



 

- majd elengedhetetlennek tartaná a delegáció összeállítását és stratégia megalkotását 

egy sikeres tárgyalás előkészítéséhez.  

- legvégül a tárgyalás külső előkészítésére fektetne hangsúly, azaz a környezeti 

feltételek átalakítása: saját tagság mozgósítása, illetőleg PR-módszerekkel a 

közvélemény megnyerése. 

 

g. A magánélet tiszteletben tartása 

A Jankovits Engineering tiszteletben tartja a magánéletet. A munkatársak részt vehetnek külső 

szervezésű társadalmi eseményeken, rendezvényeken, tréningeken, ugyanakkor a 

munkatársaktól elvárja, hogy munkaidőn kívül tanúsított magatartásuk, tevékenységük ne 

legyen ellentétes a Jankovits Engineeringnél fennálló munkaviszonyukból eredő 

kötelezettségeikkel. Céglogóval ellátott céges gépjármű és ruházat használata nem 

megengedett olyan helyen, ami kompromittáló lehet a Jankovits Engineering számára. 

 

VIII. Politikai és vallási tevékenység 

A társaság dolgozói tiszteletben tartják egymás világnézetét, politikai meggyőződését,és 

munkaidőben semmilyen eszközzel nem befolyásolják egymás nézeteit. A munkavállalók ilyen 

irányú tevékenységük során kötelesek elkerülni minden, a társaságra vonatkozó utalást, és 

kifejezetten tartózkodni attól, hogy véleményüket a társaság álláspontjaként tüntessék fel. Ilyen 

irányú tevékenységük során a társaság eszközeit és a társaság által biztosított 

szolgáltatásokat (pl. mobiltelefon, laptop, gépjármű, internetkapcsolat, stb.) akkor sem 

használhatják, ha egyébként azok magáncélú használatára jogosultak. 

 

IX. Környezetvédelem, környezetbarát technológiák 

A Jankovits Engineering üzleti filozófiájának fontos eleme a környezet védelme. A cég 

felfogása és működése környezetbarát. Döntéseinél figyelembe veszi a természeti környezet 

összhangjának szempontjait. A vállalat kerüli az erőforrások pazarlását, és a keletkező 

melléktermékeket a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A vállalatnál mindenki arra törekszik, 

hogy a termelési folyamatok környezetre gyakorolt káros hatása folyamatosan csökkenjen. 

Fenti elvekhez való igazodást a vállalat a beszállítóktól elvárja, más partnereket pedig a 

követésükre buzdít, mert meglátása szerint ez vezet a fenntartható fejlődés eléréséhez és az 

élet minőségének javulásához. 

 

 

 



 

X. Vállalati tulajdon 

a. Vagyonvédelem 

A Jankovits Engineering munkavállalói 

- felelősséget vállalnak a cég tulajdonában lévő eszközök, gépek épségéért, azok célszerű és 

takarékos használatáért; 

- nem használják a vállalati eszközöket és létesítményeket magáncélra, kivéve, ha a 

munkáltatói jogkört gyakorló vezető a vonatkozó szabályok alapján erre kifejezetten engedélyt 

adott, és ebben az esetben is megfelelő gondosságot tanusítanak; 

- a munkaidőt nem használják magáncélokra. 

 

b. 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. 

 

c. Adatvédelem, információpolitika 

A vállalat hatékony belső ellenőrzést biztosít a vállalati tőkével és eszközökkel való 

visszaélések elkerülése érdekében. A vevők, partnerek és a munkatársak bizalmas adatainak 

és az adatvédelmi előírásoknak a tiszteletben tartását a Jankovits Engineering kiemelten 

kezeli. 

 

d. Bizalmas információk 

Az alkalmazottak kötelesek a vállalat tulajdonában lévő bizalmas információt megőrizni és 

tartózkodni attól, hogy más vállalattól illegális módon bizalmas információkat szerezzenek. A 

vállalat által bizalmasnak tekintett információk nem oszthatók meg külső személlyel, illetve 

nem használhatók fel személyes célokra. Ez a kötelezettség nemcsak a munkaviszony 

időtartamára, hanem annak megszűnése után, a munkaszerződésben meghatározott 

időtartamig érvényes. Az üzleti kapcsolat során tudomásukra jutott üzleti titkoknak minősülő 

céges információk bizalmas kezelését a Jankovits Engineering a partnereitől is elvárja. 

 

e. A munkavállalókra vonatkozó bizalmas információk 

Ugyancsak bizalmasak a munkatársakra vonatkozó információk, így a pályafutás, a jövedelem 

vagy a személyes körülmények részletei.  

 



 

f. Elektronikus adatkezelés 

A társaság munkavállalóival szembeni elvárás: 

- Legyenek tisztában a társaság internethasználatra vonatkozó rendelkezéseivel, kizárólag 

jogtiszta programokat használjanak. Ne használják a vállalat elektronikus kommunikációs 

rendszereit olyan adatok továbbítására, amelyek kezelésére nincs felhatalmazásuk.  

- A vállalat munkavállalói, partnerei nem tolerálnak semmilyen támadó vagy sértő témájú 

elektronikus üzenetet. 

 

g. Közösségi oldalak 

Közösségi oldalakon tilos bármilyen a Jankovits Engineering érdekeit sértő, támadó kijelentést, 

közlést megjeleníteni. 

 

h. Megnyilatkozás a cég nevében  

A vállalattal kapcsolatos bármilyen hivatalos nyilatkozattételre csak az arra felhatalmazott 

személyek jogosultak. 

 

i. Szellemi tulajdon védelme 

A vállalat sikere a bizalmas üzleti információk és a szellemi tulajdon védelméhez fűződő jogok 

betartásán múlik. Ez különösen érvényes a találmányokra, kutatási eredményekre és műszaki 

adatokra, továbbá képletekre, tervezetekre, ötletekre, gyártási irányelvekre, számítógépes 

programokra, védjegyekre, szabadalmakra, szerzői jogra, nem nyilvános pénzügyi vagy 

árinformációkra és bármilyen dokumentumra, amely ezekre hivatkozik.  

Minden munkavállaló köteles a Jankovits Engineering szellemi tulajdonát képező, és 

használati mintaoltalom alatt álló termékek jogosulatlan gyártójával szemben fellépni, vagy 

amennyiben ez hatáskörét, lehetőségeit meghaladja, köteles munkahelyi vezetőjét 

tájékoztatni. 

 

XI. Hatósági és partnerkapcsolatok 

A vevőkkel, beszállítókkal, hatóságokkal, szakmai szervezetekkel kialakított őszinte, korrekt 

viselkedés, a kölcsönös bizalom és tisztelet a sikeres és tartós üzleti kapcsolat alapja. 

Bizalmasnak tekintendő minden olyan információ, amely a társaság és a beszállítói közötti 

viszonnyal kapcsolatos. A Jankovits Engineering nem él vissza piaci pozíciójával és elkötelezi 

magát amellett, hogy minden üzleti partnere számára egyforma esélyeket teremt, valamint 

betartja a megállapodásokat. 

A társaság csak olyan partnerekkel létesít, illetve tart fenn kapcsolatot, akik az üzleti tisztesség 



 

szabályai szerint működnek. Tevékenysége során jóhiszeműen és becsületes módon jár el, az 

adott ország vonatkozó jogszabályait betartja, és csak a jogszabályok által megengedett 

eszközöket használja. 

 

a. Ajándékok, előnyök elfogadása 

Jankovits Engineering munkavállalója nem fogadhat el személyes ajándékot vagy bármilyen 

előnyt a társasággal érdekeltségi kapcsolatban álló más szervezettől vagy személytől, illetve 

versenytársnak minősülő gazdasági szervezettől. A kapott üzleti ajándékok az összes 

munkatárs között kerülnek szétosztásra vagy céges rendezvényen kisorsolásra. Tilos utazási, 

nyaralási és szállásajánlatot elfogadni üzleti partnertől vagy olyan külső beszállítótól, 

magánszemélytől, aki a társaságnak dolgozik (tanácsadó, ügynök stb). Bizonyos esetekben 

(pl. szakmai képzés, konferencia, üzleti rendezvény, felkérés prezentációra) az utazási és 

szállásajánlat elfogadható, ha azt a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban jóváhagyta. 

 

b. Beszállítók kiválasztása 

A Jankovits Engineering elvárja, hogy beszállítói is betartsák a Jankovits Engineering által 

részükre átadott szabályzatait és irányelveit. Azok a beszállítók, amelyek megsértik ezeket az 

alapelveket, nem vonhatók be pályázati eljárásokba, és semmilyen formában - közvetlenül 

vagy közvetetten - nem alkalmazhatók.  

 

 

 

c. Versenytársak, tisztességes verseny 

A társaság határozott versenytársként kíván működni, tevékenységét a tisztességes verseny 

normáival összhangban és az érvényes versenyjogi szabályoknak megfelelően végzi. 

Versenytársairól kizárólag jogszerűen gyűjt információt, és csak nyilvánosan közzétett 

forrásokat használ fel arra, hogy megértse az üzleti, fogyasztói, beszállítói és technológiai 

trendeket, a jogszabály-előterjesztéseket, valamint a beszállítók és versenytársak akcióit. A 

társaság ezen információkat csak jogszerűen és tisztességes úton szerzi be. 

 

d. Bennfentes információ 

Az információk a kompetencia szintjén nyilvánosak és hozzáférhetőek. Biztosítani kell az 

információáramlást az egyes szervezetek között horizontálisan és vertikálisan egyaránt. A 

társaság elkötelezett abban, hogy a munkatársakat a lehető legnagyobb mértékben bevonja a 

vállalat tevékenységébe, illetve elősegítse a nyílt kommunikációt. 



 

 

e. Civil társadalom, helyi közösségek 

A társaság hozzájárul a gazdasági növekedéshez és az életszínvonal javításához azon 

régiókban, ahol tevékenykedik. A közjót a munkahelyteremtésen túl különböző 

tevékenységeken keresztül szolgálja, melyek többsége az egészség, a kultúra és a sport 

fejlesztését célozza. 

Elkötelezettnek érzi magát a korrupció- és megvesztegetésmentes társadalmi adományozás 

és szponzorálás mellett. A Jankovits Engineeringet felelős kommunikáció jellemzi: 

tevékenységéről és törekvéseiről a médián  keresztül teljes, érthető és hiteles információt közöl 

a közvéleménnyel. 

 

XII. Beszerzés, hamisított alkatrészek  

a. Beszállítók 

Az anyagok vagy szolgáltatások szállítóit a Jankovits Engineering értékeli és csak azokat 

választja ki, amelyek olyan termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek megfelelnek 

a hamisított alkatrészek szállítási kockázata a követelményeknek. A Jankovits Engineeringnek 

van egy elfogadott beszállítói listája. A beszállítókat, alvállalkozókat, akik szolgáltatásaink 

minőségét befolyásoló termékeket, berendezéseket szállítanak, vagy szolgáltatást nyújtanak, 

alkalmazásuk előtt értékelni kell. 

A beszerzés és a minőségmenedzsment évente értékeli a már meglévő beszállítókat is, hogy 

megbizonyosodjon arról, hogy a jóváhagyott/folyamatos ellátási források hatékony 

folyamatokat tartanak-e fenn a hamis alkatrészek szállítási kockázatainak csökkentése 

érdekében. Ha egy nyújtott termék vagy szolgáltatás nem felel meg a megrendelés 

követelményeinek, a beszerző vagy a minőségbiztosító javító intézkedési kérelmet nyújthat be 

a szállítóhoz. 

b. A vásárolt termékek ellenőrzése 

A megvásárolt terméket az felhasználás előtt ellenőrzik, hogy biztosítsák a hamisított 

alkatrészek felismerését. A raktári átvétel ellenőrzi a megrendelést a beszerzési 

dokumentumok alapján és elvégzi a szereplő tételek azonosítását, ellenőrzi a mennyiségét és 

állapotát. 

Az ellenőrzés a következőket foglalhatja magában:  



 

• Objektív bizonyíték megszerzése a termék minőségéről a beszállítóktól származó 

dokumentáció, megfelelőségi tanúsítvány, vizsgálati jelentések stb. útján.  

• A szükséges dokumentáció áttekintése.  

• A termékek szemrevételezése átvételkor 

 

c. Bejövő anyag ellenőrzése 

Ha az anyagot hamisnak találják, a Jankovits Engineering felveszi a kapcsolatot a szállítóval, 

és megad minden olyan adatot, amely alátámasztja az anyag hamis jellegét. 

A Jankovits Engineering megvitatja a szállítóval az érintett anyag ártalmatlanításának 

lehetőségeit annak érdekében, hogy megakadályozza az újbóli belépést az ellátási láncba. 

 

d. Gyártás és kiszállítás 

Termékeink minősége sokféle követelménynek, többek között az érvényben lévő 

jogszabályoknak, rendeleteknek, a vevői elvárásoknak kell, hogy megfeleljen. 

Termékeinket szabályozott körülmények között gyártjuk és szállítjuk ki, annak érdekében, hogy 

eleget tegyenek a mindenkori termékkövetelményeknek (termék- biztonság, minőség, 

jogszerűség, folyamatok és specifikációk). Vevőinkhez csakis kifogástalan termék kerülhet, 

lehetővé téve számukra a zökkenőmentes gyártást. Cégünk ISO minősítéssel rendelkezik, 

mely újabb biztosítékot jelenthet arra, hogy csakis kiváló minőségű terméket szállítunk vevőink 

számára.  

 

e. Elveink az export ellenőrzésekre és gazdasági szankciókra vonatkozóan 

Tilos olyan termékek és árucikkek feladása, amelyek az Európai Unió bármely tagállamában 

vagy a feladó-, tranzit- vagy rendeltetési országban hatályos jogszabályok (beleértve az 

Egyesült Nemzetek Szervezete által hozott határozatokat és intézkedéseket) tilalma alá esnek, 

vagy azokra vonatkozóan bármilyen kereskedelmi vagy gazdasági korlátozás, szankció van 

érvényben. Az egyes országok speciális rendelkezéseiről az adott ország magyarországi 

nagykövetsége vagy kereskedelmi kirendeltsége ad a Jankovits Engineering számára 

tájékoztatást. Az export csomagok tartalmára és címzésére vonatkozó, a célországban 

érvényes rendelkezések korlátozások vagy tilalmak eltérőek lehetnek. A Jankovits Engineering 



 

projektfelelősének kötelessége meggyőződni arról, hogy az adott termék szállításának a 

címzett országban van-e akadálya.  

 

XIII. Kérdések, bejelentések 

Amennyiben valamely munkavállalónak, szerződött munkatársnak, üzleti partnernek olyan 

cselekedet jut a tudomására, mely a Jankovits Engineering Üzleti és Etikai Kódexének 

előírásaiba ütközik, illetve olyan döntési helyzetbe kerül, amelyben bizonytalan az etikus 

eljárás, kérjük jelezze drjankovits.richard@jankovits.hu címen. A bejelentéseket, 

megkereséseket és vizsgálatokat minden esetben bizalmasan kezeljük, a vonatkozó 

jogszabályok és szabályzatok betartásával a bejelentő védelme mellett.  

Az alaptalan és rosszhiszemű bejelentés (rágalmazás) nem kívánt jelenség, amelynek 

megtétele jogi következménnyel járhat. 

 

XIV. Hatálybalépés 

A jelen Üzleti és Etikai Kódex az aláírásának napjával lép hatályba, és visszavonásig hatályos.  
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