MAGATARTÁSI KÓDEX
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ELŐSZÓ

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos
tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

és

Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges
verseny mellett. A jó hírnevünk az egyik legnagyobb értékünk, és
azt védenünk kell.
A magatartási kódexünk minden alkalmazottra és a
menedzsmentre is vonatkozik, amely tartalmazza az értékeken
alapuló és a jogszabályoknak megfelelő magatartás lényegi
irányvonalait és alapelveit. Erkölcsileg és morálisan kifogástalan
magatartás minden helyzetben – ezt várjuk minden
alkalmazottunktól és az üzleti partnereinktől is. A magas szintű
standardok jelentik a hosszú távon is sikeres üzleti viszony
alapfeltételét.
Kérjük, Ön is járuljon hozzá, hogy a BINDER Industrieanlagenbau
GesmbH megfeleljen átfogó kötelezettségének. Minden
tevékenységünk
legfontosabb
alapköve
a
morálisan
kifogásolhatatlan magatartás – csak rajtunk áll!
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Cégvezető
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Megfelelés
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Felelősség, tisztelet és integritás

Mindennapi cselekedeteinket az értékeink és az a cél hatják át,
hogy megfeleljünk a legmagasabb elvárásoknak is. Ez nem
csupán a szolgáltatásainkra és a munkánk minőségére, hanem a
vállalati etikára, a megbízhatóságra és az integritásra is
vonatkozik.
Felelősségvállalásunk része, hogy folyamatosan a legmagasabb
etikai normákhoz tartjuk magunkat, elkerüljük az érdekellentéteket
és gondosan megválogatjuk üzleti partnereinket.
A
társadalommal szemben megbízhatósággal és az elveink
betartásával vállalunk felelősséget.
Ügyfeleink sikere jelenti a BINDER sikerének előfeltételét. Nagy
hangsúlyt fektetünk a kölcsönös tiszteletre, támogatjuk a nyitott
kommunikációt és ezáltal védjük a vállalat erejét is.
Üzleti folyamatainkhoz folyamatosan integritás párosul.
Becsületesen és átláthatóan dolgozunk, elkötelezettek
vagyunk a tisztességes verseny mellett, korrekten,
értékorientált módon és eltökélten cselekszünk.
Ezért az üzleti partnereinkkel, az alkalmazottainkkal és a
BINDER teljes környezetével fennálló kapcsolataink
alappillérei a felelősség, a tisztelet és az integritás
– rajtunk múlik!
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AZ IRÁNYVONALAINK

•

Felelősséget vállalunk és minden törvényt betartunk

•

Etikusan, tiszteletteljesen és morálisan cselekszünk

•

Védjük vállalatunkat és annak jó hírét

•

Folyamatosan a belső irányelveinknek megfelelően dolgozunk

•

Gondosan válogatjuk ki az üzleti partnereinket

•

Elkötelezettek vagyunk a tisztességes és átlátható verseny mellett

•

Ügyelünk az üzleti titkokra és tiszteletben tartjuk azokat

•

Nem toleráljuk a megfelelőséggel kapcsolatos szabályok megszegését
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Törvények és irányelvek

Fontos számunkra a törvényi szabályozások betartása. Gondoljon
arra, hogy minden törvényszegés súlyos következményekkel
járhat az Ön és a vállalatunk számára is. És nem csak a
büntetőjogi vagy pénzügyi következmények miatt, hiszen
vállalatunk hírneve is csorbát szenved.
A törvények, rendeletek és irányelvek alapvető célja az is, hogy
megteremtsék minden érintett érdekeinek egyensúlyát, és hogy
az életünkben rendet és biztonságot garantáljanak.
Nagy hangsúlyt fektetünk többek között az emberi jogok, a
munkaügyi normák, a biztonsággal, egészséggel és a
környezetvédelemmel kapcsolatos törvények, a szerzői jog és a
versenyjog, valamint a társasági, a számviteli és a pénzmosás
elleni törvények és a korrupció elleni rendelkezések feltétel nélküli
betartására.
Felelőséggel tartozunk azért, de minden egyes személy is
felelőséggel tartozik azért, hogy tájékozódjunk a ránk vonatkozó
előírásokról, és hogy be is tartsuk azokat.
Vállalatunk védelme érdekében minden fontos törvényi
rendelkezést betartunk, és „szívvel és józan ésszel“ követjük a
magatartási kódexünket és a vállalat belső irányelveit.
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Tisztességes verseny

A jól működő, szabad piacgazdaság alapja a versenyen alapuló
rendszer. Ezt a versenyjog védi és támogatja. Elkötelezettek
vagyunk a tisztességes verseny mellett és az üzleti partnereinket
egyenlő bánásmódban részesítjük.
Cselekedeteink megfelelnek minden versenyszabályozásnak, így
természetesen a kartelljogi és a közbeszerzési jogi
szabályozásoknak is.
Üzleti partnereinknek megbízható, tisztességes és fair partnere
vagyunk – az ügyfelekkel, szállítókkal és a versenytársakkal
tiszteletteljesen és átlátható módon bánunk.
Nem kötünk megállapodást az üzleti partnereinkkel annak
érdekében, hogy rögzítsük az árakat, vagy hogy termékeket,
piacokat vagy ügyfeleket osszunk fel. Sem közvetett sem
közvetlen formában nem cserélünk információt a versenytársakkal
a jelenlegi vagy a jövőbeli árakkal, árréssel, költségekkel,
értékesítési feltételekkel, stratégiai tervekkel vagy más érzékeny
adatokkal kapcsolatban.
Nem kötünk jogellenes megállapodásokat és nem is veszünk
részt ilyenekben. Tartózkodunk minden olyan magatartási
formától, amely a jogellenes megállapodásnak akár csak a
látszatát is keltheti.
Elkötelezettek vagyunk a tisztességes verseny mellett –
rajtunk múlik!
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Ajándékok, vesztegetés és korrupció

Az üzleti döntéseket nem befolyásolhatják ajándékok,
meghívások vagy a költségek átvétele. A vesztegetés és a
korrupció számunkra tiltott terület!
Üzleti sikereinket kizárólag a kiváló minőség és a konzekvens
munka révén szeretnénk elérni. Semmi esetre sem szeretnénk,
ha azzal vádolnának bennünket, hogy az üzleti döntésekben a
teljesítményünkön kívül más tényezők is szerepet játszanak.
Ezért semmiképpen sem kínálunk fel, kérünk vagy fogadunk el
olyan juttatásokat, mint például ajándék, meghívás, költségek
átvétele vagy fizetség, ha azok nem kis értékűek, és ha objektív
szemlélettel azt lehet feltételezni, hogy azok az üzleti döntés
befolyásolására szolgálnak.
Nem fizetünk kenőpénzt és szigorúan elutasítjuk a vesztegetés és
a korrupció minden formáját. A tisztviselőkkel vagy politikai
pártokkal való érintkezés során nem ajánlunk fel, nem ígérünk
meg és nem adunk semmilyen előnyt.
A pénzmosással kapcsolatos valamennyi rendeletet is figyelembe
vesszük, és ha annak csak a legcsekélyebb látszatát is észleljük,
akkor a megfelelőségi részlegünkön keresztül feljelentést teszünk
az illetékes hatóságoknál.
Ezen irányvonal megszegését semmilyen formában nem
toleráljuk, és ezáltal nagy mértékben hozzájárulunk a szabad, jól
működő piacgazdaság alapelveinek fenntartásához.
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Felelősség és érdekellentétek

Az érdekellentétek veszélyeztetik a vállalatot! Elkerüljük az olyan
helyzeteket, amelyekben a személyes kapcsolatok vagy pénzügyi
érdekek kerülhetnek ellentétbe a BINDER értékeivel, vagy akár
annak csak a látszatát is keltik!
Érdekellentét merülhet fel például a szoros személyes viszonyok
esetében, családtagoknál, a BINDER vállalaton kívüli
tevékenységek vagy mellékfoglalkozás esetén, de akár akkor is,
ha a BINDER olyan vállalatban szerez részesedést vagy olyan
vállalatba fektet be, amely üzleti kapcsolatban áll a BINDER
vállalattal.
A fennálló vagy potenciális érdekellentéteket minden esetben fel
kell tárni - beszéljen erről a megfelelőségi részleggel!

Az üzleti partnerek kiválasztása

Az üzleti partnerek fontosak számunkra – döntő jelentőséggel
bírnak vállalatunk sikere és jó hírneve tekintetében.
Ezért is a szívügyünk, hogy gondosan válasszuk ki az olyan üzleti
partnereinket, akik üzleti tevékenységük során osztják a
felelőséggel, a tisztelettel és az integritással kapcsolatos
alapértékeinket.
Csak olyan üzleti partnerekkel kívánunk
együttműködni, akik betartják a törvényeket, tisztességesek és
nem tűrik el a vesztegetést és a korrupciót.
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Üzleti titkok és üzemi eszközök

A bizalmas információk, a szellemi tulajdon és a know-how a
vállalat fontos és védendő vagyontárgyai.
Tiszteletben tartjuk más vállalatok vagy személyek üzemi és üzleti
titkait, és semmi esetre sem használunk tisztességtelen
eszközöket annak érdekében, hogy bizalmas információkat
szerezzünk, vagy hogy azokat nyilvánosságra hozzuk.
Védjük saját üzleti titkainkat és információinkat, és azokat
megfelelően jelöljük, ha titoktartást várnak tőlünk.
Az üzemi eszközöket gondosan kezeljük, és azokat csak akkor
használjuk magáncélra, ha azok kifejezetten arra valók. Tárgyi
eszközeink tekintetében is gazdaságosan és megfontoltan
gondolkodunk. Információs rendszereinket professzionálisan és
hatékonyan használjuk, szabályszerűen és felelősségteljesen
kezeljük.

Egészség és biztonság

Munkavállalóink
egészségét
és
biztonságát,
valamint
környezetünk fenntartható kezelését kötelességünknek tekintjük!

Önnek ismerni kell minden lényeges biztonsági rendelkezést
és haladéktalanul jelenteni kell minden veszélyes
körülményt.
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KÉRDÉSEK, VÉTSÉGEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

Ön elolvasta a magatartási kódexet és megismerte a BINDER
elveit.
Az Ön felelőssége, hogy nyitott kérdés vagy bizonytalanság
esetén a megfelelőségi részleghez forduljon.
Ha azt gyanítja vagy észleli, hogy valaki a magatartási kódexszel
vagy a törvényekkel ellentétesen cselekszik, akkor azt várjuk
Öntől, hogy jelentse ezt a körülményt a megfelelőségi részlegnek
vagy a közvetlen felettesének. Garantáljuk Önnek, hogy
bizalmasan kezelünk minden esetet!
Nem toleráljuk a szabályok megszegését, és az induló esetekben
gondoskodni fogunk arról, hogy megtegyük a megfelelő
intézkedéseket. Ezeket az intézkedéseket a vállalaton belül
elfoglalt beosztástól és helytől függetlenül foganatosítjuk, és
azoknak munka-, polgár- vagy büntetőjogi következményei is
lehetnek.

Ezért: Rajtunk múlik!
Felelősség, tisztelet és integritás – ezen elvek szerint élünk,
és ezáltal hosszú távon is hozzájárulunk vállalatunk és
környezetünk sikeréhez.
Mindannyian a BINDER része
vagyunk.
Kérjük, határozottan mutassa meg a saját
felelősségét és értékeink iránti tiszteletét, és így mutassa
meg az átfogó integritás melletti elkötelezettségét!
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