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Tisztelt Partnereink, Kollégáink!
A KÉSZ Csoportnál arra törekszünk, hogy üzleti céljainkat,
fenntartható fejlődésünket és gazdasági egységünket partnereink
teljeskörű bizalmát élvezve valósítsuk meg. A bizalom működésünk
alapvető eleme, fenntartása mindannyiunk feladata Eredményeink,
a magas minőség és a kivívott bizalom fenntartása érdekében
kötelességünk,hogyalegmagasabbetikainormákésprofesszionális
eljárások mentén tevékenykedjünk. Minden cselekedetünkben és
minden döntésünkben feddhetetlenül kell eljárnunk, tetteinkért
egyénként, munkavállalóként és szervezetként is felelősséget kell
vállalnunk. Ezért elvárjuk valamennyi kollégánktól, hogy munkájuk
során hozott döntéseik legyenek összhangban vállalati céljainkkal
és kultúránkkal, teremtsenek értéket, biztosítsák a magasfokú
ügyfélelégedettséget és minőséget.
Annak érdekében, hogy mindannyian biztosak lehessünk abban,
hogy a fogalmakat és társadalmi jelenségeket egyformán
értelmezzük, a munkánkkal és mindennapi döntéseinkkel

kapcsolatos legfontosabb irányelveket mintegy sorvezetőként,
a jelen Etikai Kódexben rögzítettük. Az Etikai Kódexünkben
foglaltak mindannyiunk számára kötelező érvényűek. Figyeljünk
magunkra, figyeljünk egymásra, munkánk és döntéseink során
a közös érdekünk, ha nem hagyjuk észrevétlenül, ha valaki az
Etikai Kódexünkben rögzített értékeknek és alapelveknek
ellentmondóan viselkedik. Ha olyan helyzettel találkozol, amely
érzésed szerint nem megfelelő, ha kérdéseid vannak egy
bizonyos helyzetben követendő eljárásról, tedd szóvá, beszélj
róla, beszéljünk róla közösen – így tudjuk erősíteni, formálni és
egyben tisztítani is céges kultúránkat, amivel büszkén tudunk
mindannyian azonosulni.
Köszönjük, hogy felelős magatartásoddal
cégcsoportunk fenntartható működéséhez.

hozzájárulsz

Tisztelettel,
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alapozunk
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Alapító
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BEVEZETÉS

1. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA
Jelen Etikai Kódex előírásai a KÉSZ Csoport valamennyi
munkavállalójára kötelező érvényűek, azokat követniük és
alkalmazniuk kell mindennapi tevékenységük során, a munkahelyi
– a vezetőikkel, munkatársaikkal történő – kapcsolataikban, a
külső és belső jogviszonyokban, és – amennyiben ez az Etikai

Kódex alapján elvárható – a magánéletükben egyaránt. A KÉSZ
Csoporttal történő munkaviszony létesítésekor a munkavállaló
a munkaszerződése, illetve az Etikai Kódex aláírásával nyilatkozik
arról, hogy megismerte az Etikai Kódexet, egyetért az abban
foglaltakkal, és önmagára nézve azt kötelező érvényűnek ismeri el.

IRÁNYELVEINK

2. MUNKAVÁLLALÓINK
2.1. Nem kívánatos viselkedésformák
A foglalkoztatáspolitikában és a külső kapcsolatok alakításában
a KÉSZ Csoport különös hangsúlyt fektet az egyenlő bánásmód
és az esélyegyenlőség elvének érvényesülésére, valamint fellép
a hátrányos megkülönböztetés minden formája ellen.
Tilos a munkavállalók, partnerek nem, faji hovatartozás, bőrszín,
nemzetiségi, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozás,
anyanyelv, fogyatékosság, egészségügyi állapot, vallási vagy
világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény,
családi állapot, anyaság vagy apaság, szexuális irányultság,
nemi identitás, életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet,
foglalkoztatási jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony jellege, érdekképviselethez való tartozás, egyéb
helyzet, tulajdonság vagy jellemző alapján történő bármilyen
megkülönböztetése („Védett jellemzők”).
Munkavállalóink kiválasztása és értékelése kizárólag szakmai
kompetencia és teljesítmény alapján történik. Elutasítunk
minden más alapon nyugvó szelekciót, jutalmazást, előrelépést,
előnyben részesítést, előny szerzést.
Cégcsoportunk nem tűri a zaklatás semmilyen formáját. A
zaklatás értelmezhető azonos vagy nem azonos neműek
között is. Zaklatásnak minősül a szóban vagy írásban elhangzó
kommunikáció, ami bántó, gyalázkodó, fenyegető, kellemetlenül
vicceskedő, gúnyos, megalázó, gyalázkodó szavakat, szóhasználatot
tartalmaz a másik fél „Védett jellemzőivel” kapcsolatban. Zaklatás
lehet egy nem kívánt érintés, fizikai kontaktus, közeledés; nyílt vagy
burkolt szexuális felajánlás vagy arra való kérés, célozgatás, szexuális
utalást tartalmazó üzenet küldése; fenyegetés vagy megfélemlítés;
becsmérlő, sértő, megrázó, pornográf, diszkriminatív képek,
tartalmak küldése, kihelyezése, mutogatása. Amennyiben
bármilyen zaklató eseménnyel találkozunk, mindannyiunk
kötelessége jelenteni azt a bejelentő csatornák bármelyikén.
A cégcsoport telephelyein, a projekthelyszíneken semmiféle
politikai tevékenység nem megengedett. Munkavállalóink külső
és belső kapcsolataikat nem használhatják fel politikai jellegű
kapcsolatépítésre, agitálásra, toborzásra vagy valamely ideológia
terjesztésére. A KÉSZ Csoport semmilyen politikai párt, egyéb
politikai szervezet részére közvetlen vagy közvetett anyagi, vagy
egyéb támogatást nem nyújt.
A munkavállalók közötti, egymással szembeni, vagy külső személyek
irányában megnyilvánuló fizikai erőszak bármilyen formája tilos.
Egyetlen munkavállalónk, vezetőnk sem utasíthat senkit
törvénybe ütköző cselekedet, tevékenység végzésére.
Munkánkat valamennyien egy csapat tagjaként, közös célok
elérése
érdekében
végezzük.
Ezért
munkavállalóinkkal
fenntartott kapcsolatainkat az együttműködés és a kölcsönös
tisztelet jellemzi. A KÉSZ Csoport elutasítja a munkahelyi pletykát.

2.2. Lojalitás
A KÉSZ Csoport számára alapvető értéket jelentenek a
munkavállalói. A cégcsoport ösztönző, fejlesztő, karrier
programokat, életpálya modelleket alakít ki és működtet

munkavállalói megbecsülése, megtartása érdekében. A
gondoskodó vállalat koncepciónk részeként széleskörű
egészségvédelmi
intézkedéseket
foganatosítottunk,
emellett alapítványt működtetünk nehéz helyzetbe kerülő
munkavállalóink és családtagjaik megsegítésére.
A kölcsönösség jegyében a munkavállaló is köteles a munkája
során és a magánéletében is a cégcsoporthoz lojális magatartást
tanúsítani: köteles feladatait maximális odaadással, képességei
teljes kifejtésével, a cégcsoport érdekeinek messzemenő
figyelembevételével ellátni.
Minden munkavállaló kötelessége továbbá a KÉSZ Csoport jó
hírnevének erősítése, védelme. Tilos a cégcsoport jó hírnevét,
társadalmi, vagy közmegítélését, hitelképességét sértő,
veszélyeztető nyilatkozattétel, vagy ilyen állítás híresztelése,
magatartás tanúsítása partnerek előtt, a médiában, vagy
a magánéleti viszonyokban, akár szűk körben vagy nagy
nyilvánosság előtt.
Kiemelendő, hogy nem megengedett a közösségi médiában
semmilyen olyan szöveges, képi vagy hangüzenet, tartalom
közzététele, megosztása (akár kisebb vagy zárt csoportban
sem), amelyek bármilyen módon, közvetve vagy közvetlenül
sérthetik a cégcsoport reputációját, bármelyik munkavállalóját,
üzleti partnereit, versenytársait vagy azok munkavállalóit, azok jó
hírnevét, érzéseit; illetve amely ízléstelen, morbid, diszkriminatív,
gúnyos, kellemetlenül viccelődő vagy egyéb módon zaklató.

2.3. Vezetői példamutatás és feddhetetlenség
Vezetőink példaképek, akiknek mintaként kell szolgálniuk a
cégcsoportunk által megkövetelt etikai irányelveket illetően,
és az irányításukra bízott egységek munkavállalóit arra kell
ösztönözniük, hogy ezen értékek szerint végezzék munkájukat,
döntsenek, viselkedjenek, éljenek.
Vezetőinktől elvárjuk, hogy mindenkor betartsák, és a vezetésük
alatt lévő valamennyi munkavállalóval betartassák a cégcsoport
belső szabályzatait és a releváns jogi szabályozókat. Vezetőink
feladata, hogy érvényesítsék a szabálykövetést, erősítsék az ezzel
kapcsolatos tudatosságot mind cégcsoport szinten, mind a hozzájuk
tartozó üzletágaknál. Kötelességük gondoskodni arról, hogy a
munkavállalók tájékoztatást kapjanak minden szabályról, előírásról,
valamint, hogy tisztában legyenek azok kötelező betartásával.
Vezetőinkkel szembeni elvárás a feddhetetlenség. A vezető
feddhetetlenségének alapja az etikus magatartás mind a
munkavégzés során, mind a magánéletben: munkájával,
vezetési stílusával követendő példát mutat, mely ösztönzőleg
hat a többi munkavállalóra.

3. VÁLLALATUNK
3.1. Biztonságos munkavégzés
A KÉSZ Csoport arra törekszik, hogy biztonságos és egészséges
munkakörülményeket biztosítson munkavállalói számára. Ennek
érdekében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő működési
normákat követ. Valamennyi munkavállaló közös feladata és
kötelezettsége a biztonságos, egészséges munkakörülmények
érvényesülésének elősegítése, fenntartása.

Családi kapcsolatokkal rendelkező vállalkozás: a munkavállaló
közvetlen, vagy hozzátartozója befolyása alatt álló gazdasági
társaság, vállalkozás.
Versenytárs: olyan vállalkozás, amely a KÉSZ Csoport
tevékenységével érintett üzletágakban, piacokon és földrajzi
területen tevékenykedik.
Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében köteles vagy:

Munkavállalóinktól megköveteljük, hogy magatartásukkal, mun
kavégzésükkel ne veszélyeztessék saját maguk és munkatársaik
egészségét, testi épségét.
Az üzembiztonsági és munkavédelmi előírásokat valamennyi
munkavállalónak be kell tartania. A baleseteket, sérüléseket,
nem biztonságos munkaeszközöket és munkafeltételeket
mindenkinek haladéktalanul jelentenie kell a felettesének, vagy
a munkavédelmi felelősnek.
A munkavállalónak munkahelyén munkavégzésre alkalmas
állapotban kell megjelennie; ebbe különösen beleértendő az
alkohol, a kábítószer és az indokolatlan gyógyszerfogyasztás (az
orvos előírásának nem megfelelő gyógyszerhasználat) hatásától
mentes állapot. Munkakörének ellátása előtt, vagy a közben a
munkavállalónak tilos alkoholt, kábítószert vagy bódultságot
okozó gyógyszert fogyasztania.

3.2. Összeférhetetlenség
Összeférhetetlenség áll fenn, amikor a munkavállaló személyes
tevékenységei, érdekei vagy kapcsolatai ténylegesen vagy
látszólag ütköznek a KÉSZ Csoporthoz fűződő, vagy a KÉSZ
ügyfelei, tulajdonosamelletti elkötelezettségével.

3.2.1. Az összeférhetetlenség alapjai és definíciója
A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat
olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági
érdekeit veszélyezteti.
Összeférhetetlenség akkor áll fenn, amikor a személyes
tevékenységed, érdekeid, vagy kapcsolataid ténylegesen,
vagy látszólag ütköznek a KÉSZ Csoport érdekeivel, vagy
megakadályoznak abban, hogy munkád során érvényesüljön a KÉSZ
Csoporttal szembeni elvárható elkötelezettséged, objektivitásod.
A jelen szabályok alkalmazásában:
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon,
az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli
rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére,
és a testvér házastársa. A jelen szabályzat vonatkozásában a
hozzátartozóval egy tekintet alá esik a közeli barát is.
Befolyás gazdasági társaságban: tulajdonosi érdekeltség,
vezetőként gyakorolt befolyás, a Ptk. 8:2. §-a szerint.

• Átláthatóan/transzparensen
tevékenységed során.

cselekedni

minden

• Tartózkodni a saját nevedben történő ügyletkötéstől, illetve
attól, hogy a KÉSZ Csoportnál betöltött pozíciódat olyan
előnyök szerzésére használd, amelyek mások számára nem
érhetők el.
• Tartózkodni attól, hogy a KÉSZ Csoport üzleti partnereivel
üzleti kapcsolatot létesíts.
• Felettesed, vagy a HR Igazgató tudomására hozni a
lehetséges
összeférhetetlenségeket
(lásd
jelentési
kötelezettség).
• Útmutatást kérni felettesedtől, ha bizonytalan vagy
abban, hogy az adott helyzetben ténylegesen fennáll-e az
összeférhetetlenség.
Attól, hogy egy tevékenység összeférhetetlenségi
kockázatot hordoz, nem feltétlenül tiltott, de bejelentése
minden esetben kötelező!
Az összeférhetetlenségi helyzetek az alábbiakból eredhetnek:

Pozícióból
és munkakörből
adódóan

Személyes
okokból
eredően

3.2.2. Az összeférhetetlenség kezelésének szabályai

i. Pozícióból és munkakörből adódó összeférhetetlenség
A KÉSZ Csoport arra törekszik, hogy a munkakörök, felelősségi körök
rendszerét úgy határozza meg, hogy az ne akadályozza egyetlen
munkavállalóját sem az objektív döntéshozatalban, a KÉSZ Csoport
érdekeinek teljeskörű képviseletében és tiszteletben tartásában.
Amennyiben több munkakört töltesz be a cégcsoporton
belül, amelyek együttes ellátása sérti, vagy sértheti az objektív
döntéshozatalt, a cégcsoport érdekeinek érvényesítését,
jelentési kötelezettséged áll fenn.
Pozícióból adódó összeférhetetlenség áll fenn pl.: vezető
tisztségviselői megbízás, felügyelőbizottsági tagság versenytársnál.
Az oktatói, művészeti alkotói tevékenység kivételével nem
állhatsz semmilyen jogviszonyban más gazdasági társasággal
vagy szervezettel, mint munkavállaló, megbízott, ügynök vagy
tanácsadó, kivéve előzetes munkáltatói hozzájárulás esetén.
Közéleti feladatok, különösen egyesületi és pártbéli tisztségek
elvállalása esetén jelentési kötelezettséged áll fenn.

Ezzel összefüggésben köteles vagy:
• Ismerni a hozzátartozók
speciális szabályokat.

foglalkoztatására

vonatkozó

• Jelenteni, ha tudomásodra jut, hogy a KÉSZ Csoport a
hozzátartozóddal kíván munkaviszonyt létesíteni, vagy a
már korábban foglalkoztatott hozzátartozód a cégcsoporton
belül pozíciót vált, vagy ha Te válsz a cégcsoport másik
alkalmazottjának hozzátartozójává.
• Jelenteni, amennyiben bármely hozzátartozód felettesévé
válsz, vagy bármely hozzátartozód a feletteseddé válik.

c. Üzletkötés
hozzátartozóval,
családi
kapcsolatokkal
rendelkező vállalkozással
• Jelenteni vagy köteles, ha tudomást szerzel arról, hogy a
KÉSZ Csoport hozzátartozóddal, vagy családi kapcsolatokkal
rendelkező vállalkozással kíván szerződést, vagy bármilyen
ügyletet kötni. Mint érintett személynek, a továbbiakban
teljesen távol kell maradnod az ügylettől.
• Amennyiben a cégcsoport vezető állású munkavállalója
vagy, tilos az ügyletben részt vevő munkatársaidat bármilyen
módon befolyásolnod, rájuk nyomást gyakorolnod, amely
gátolja őket az ügylet során az objektív döntéshozatalban.

ii. Személyes okokból adódó összeférhetetlenség
a. Tulajdonszerzés, vezetői pozíció
Különösenfontosösszeférhetetlenségiszabály,hogynemszerezhetsz
részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való
részvényszerzés kivételével –, illetve nem állhatsz semmilyen
szerződéses kapcsolatban – így vezető tisztségviselő sem lehetsz –
• versenytársban, valamint
• olyan családi kapcsolatokkal rendelkező vállalkozásban,
amely versenytárs is egyben, továbbá
• a KÉSZ Csoporttal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló
más vállalkozásban,
• kivéve a munkáltató előzetes hozzájárulása esetén.
Összeférhetetlen lehet, ha a saját nevedben végzel üzleti céllal a
KÉSZ Csoport tevékenységi körébe tartozó olyan tevékenységet
(pl. épülettervezés, szállítási, szerelési, kivitelezési, stb. munkákra
vonatkozó ügyletek), mely tevékenységgel a munkád során
foglalkozol, vagy a hozzátartozód, illetve a hozzád köthető
családi kapcsolatokkal rendelkező vállalkozás végez üzleti céllal
ilyen tevékenységet.
Az ilyen tevékenységet jelenteni vagy köteles, és a felettesed
kérésére köteles vagy előtte feltárni a tevékenység körülményeit,
nem hivatkozhatsz üzleti titokra.
Amennyiben a felettesed úgy ítéli meg, hogy e tevékenység gátol
a munkád során az objektív döntéshozatalban, felszólíthat az
összeférhetetlenség megszüntetésére.

b. Hozzátartozó foglalkoztatása
Kerülni kell az olyan helyzeteket, amelyekben személyes
kapcsolataink megzavarhatják az objektív döntéshozatalt
a napi munkánk során. A személyes kapcsolatokból eredő
összeférhetetlenségi kockázatok minimalizálása érdekében a
hozzátartozók foglalkoztatásának speciális szabályai vannak,
történjen az a KÉSZ Csoport bármely szervezeti egységeiben,
bármilyen módon, bármilyen pozícióban.

d. Üzleti kapcsolat létesítése a KÉSZ Csoport partnerével
A KÉSZ Csoport elutasítja, hogy a munkavállaló, a hozzátartozója,
vagy a hozzájuk köthető, családi kapcsolatokkal rendelkező
vállalkozás a KÉSZ Csoport olyan üzleti partnerével
(megrendelőjével, vállalkozójával, szállítójával, szolgáltatójával,
stb.) létesítsen üzleti kapcsolatot, akivel a munkavállaló egyébként
a munkája ellátása során munkakapcsolatba kerül, vagy kerülhet.
• Az ilyen üzleti kapcsolatot jelenteni vagy köteles, és a
felettesed kérésére köteles vagy előtte feltárni az üzleti
kapcsolat körülményeit, nem hivatkozhatsz üzleti titokra.
• Amennyiben a felettesed úgy ítéli meg, hogy az üzleti
kapcsolat gátol a munkád során az objektív döntéshozatalban,
felszólíthat az üzleti kapcsolat megszüntetésére.

e. Párkapcsolatok
A KÉSZ Csoportban nemkívánatos magatartás a házastársi
életközösségben, vagy regisztrált élettársi életközösségben
élő munkavállaló által e kapcsolatokon kívüli párkapcsolat
létesítése, fenntartása. Egyébként párkapcsolat létesítése és
fenntartása megengedett.
KÉSZ Csoporton belüli kapcsolatok
• Amennyiben párkapcsolatban állsz a cégcsoport egy másik
munkavállalójával, jelentési kötelezettséged áll fenn.
• Amennyiben a párkapcsolat olyan munkavállalók között áll
fenn, akik egymással alá-fölérendeltségi viszonyban vannak,
ez indokul szolgálhat arra, hogy a munkáltató áthelyezéssel,
átszervezéssel megszüntesse az érintettek közötti aláfölérendeltségi viszonyt.
Párkapcsolat KÉSZ Csoporton kívüli partnerrel
• Amennyiben párkapcsolatban állsz a KÉSZ Csoport
versenytársának vezető állású munkavállalójával, vagy a
versenytársban befolyással rendelkező személlyel, jelentési
kötelezettséged áll fenn.

• Abban az esetben, ha partnered egy másik vállalkozásnál
olyan pozícióban van, amely összeférhetetlenséget
eredményezhet bizonyos helyzetekben (pl. egy megbízás
elnyerése,
versenyhelyzet
lehetséges
befolyásolása),
jelentési kötelezettséged áll fenn.

iii. Jelentési kötelezettség teljesítése
A jelen szabályok szerinti összeférhetetlenség észlelése esetén
a munkavállaló az összeférhetetlenséget jelenteni köteles a
felettesének, érintse az magát a bejelentést tevő munkavállalót,
akár más munkavállalót.
A bejelentés szóban, vagy írásban is megtehető, de a felettesnek
minden bejelentésről feljegyzést kell készítenie. A felettes
kötelessége, hogy a bejelentést (az arról készült feljegyzést)
haladéktalanul eljuttassa a KÉSZ Csoport HR Igazgatója számára.
A HR Igazgató köteles gondoskodni arról, hogy a bejelentés az
Etikai Bizottság elé kerüljön, aki a bejelentést megvizsgálja, és
amennyiben szükséges, döntést hoz, intézkedést kezdeményez az
összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. Az Etikai Bizottság
döntéséről, intézkedéséről a bejelentést tevőt értesíteni kell.
Amennyiben a bejelentés nyomán a munkáltató döntése,
jóváhagyása válik szükségessé, a HR Igazgató köteles erről
tájékoztatni az érintett munkáltató vezető tisztségviselőjét.
A vezető tisztségviselő az ügyben köteles döntést hozni, és a
döntést közölni az érintettekkel, valamint a döntésről értesíteni
köteles a HR Igazgatót, és az Etikai Bizottságot.
Bármely munkavállaló bejelentési kötelezettségét névtelenül,
a „Tiszta Kéz” felületen keresztül is teljesítheti, mely esetben
a bejelentés kivizsgálása a „Tiszta Kéz” program szabályai szerint
történik.

3.3. Titoktartás, bizalmas információk védelme
Minden munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott
bármely, a KÉSZ Csoport tevékenységével kapcsolatos adat,
információ titokban tartására. Fokozottan tiltott magatartás a KÉSZ
Csoport tevékenységére vonatkozó bármely, nem a nyilvánosság
számára szánt adat, információ külső harmadik személy részére
történő hozzáférhetővé tétele.
Minden adat, információ, amely a KÉSZ Csoport működésével,
tevékenységével kapcsolatos, kivétel nélkül üzleti titoknak
minősül, szigorú védelemben részesítendő és bizalmas jellegű. A
munkavállaló titoktartási kötelezettsége a cégcsoportnál betöltött
munkaviszonya megszűnése után is korlátlan ideig fennáll.
Üzleti titoknak minősülnek különösen a pénzügyi információk,
marketing és értékesítési stratégiák, üzleti és pénzügyi tervek,
alkalmazottak és tisztségviselők személyes adatai, designok, know-how-k, eljárások, okiratok és azok tartalma, melyek
védelme a KÉSZ Csoport minden munkavállalójának kötelessége.
A titoktartási kötelezettség fokozott megsértését jelenti a
munkáltató és munkavállaló között létrejött bérmegállapodás,
mint üzleti- és magántitok megsértése.
A munkavállaló a munkavégzése során üzleti titoknak minősülő
információt kizárólag akkor hozhat másik fél tudomására, ha a
közlést, annak célját, a közölni kívánt üzleti titok körét a felettese
előzetesen, kifejezetten jóváhagyta, és a másik fél előzetesen
írásbeli titoktartási nyilatkozatot tett.

3.4. A fizikai és szellemi tulajdon védelme
Minden munkavállaló kötelessége a KÉSZ Csoport vagyonának,
vagyoni érdekeinek megóvása.
A cégcsoport eszközeit kizárólag jogszerű célokra, a munkakör
ellátása érdekében és rendeltetésszerűen szabad használni.
Ha a munkavállaló a cégcsoport eszközeinek fentiektől eltérő
használatát tapasztalja, köteles azt a felettesének vagy a
Biztonsági igazgatónak jelezni.
A cégcsoport szellemi tulajdonát megtestesítő információk,
műszaki megoldások, védett szellemi termékek, különösen a
szerzői művek engedély nélküli felhasználása, másolása, terjesztése
tilos. A munkavállaló által munkaviszonya keretében létrehozott
szellemi termék a munkáltató szellemi tulajdonának minősül.
A munkavállalók rendelkezésére bocsátott elektronikus és
kommunikációs eszközök, rendszerek ugyancsak a cégcsoport
vagyonát képezik, ezért alapvető követelmény, hogy a
munkavállalók ezen eszközöket kizárólag munkavégzésükkel
összefüggő célokra használják.
Tilos letölteni az internetről, másolni, tárolni vagy továbbítani
olyan anyagokat, amelyek a munkavégzéshez, a cégcsoport
tevékenységéhez nem kötődnek, így különösen a torrent
tartalmakat, szexuális tartalmakat, valamint olyan tartalmú
anyagokat, amelyek másokat sértenek.
A szerverhálózaton tárolt dokumentumok, illetve a munkavállalók
számítógépén tárolt és a munkavégzésükhöz, illetve a cégcsoport
működéséhez kötődő anyagok a cégcsoport szellemi tulajdonát
képezik, így ezek személyes célra való letöltése, személyes tulajdonú
adathordozóra másolása, vagy bármely más, a munkavégzéssel
nem összefüggő célokra történő felhasználása tilos.

3.5. Költségtudatosság
Minden
munkavállaló
kötelessége,
hogy
valamennyi
munkaeszközt, és a munkavégzés érdekében rendelkezésére
bocsátott egyéb eszközöket rendeltetésszerűen, kíméletesen és
takarékosan használjon.
Óvja a cégcsoport vagyonát, költségekkel kapcsolatos döntéseket
észszerűen, nagyfokú gondossággal, felelősséggel hozzon.
Tilos a KÉSZ Csoport vagyontárgyainak, erőforrásainak a
költségtudatosság fenti követelményeitől eltérő, felelőtlen, pazarló,
szabályszegő módon történő használata, felhasználása. Az ilyen
magatartás súlyosan sérti a KÉSZ Csoport gazdasági érdekeit.

4. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÜNK
4.1. Kapcsolat megrendelőinkkel
Külső kapcsolatainkban arra törekszünk, hogy partnereink
elégedettek legyenek tevékenységünkkel. Megrendelőinknek
kiemelkedő színvonalú szolgáltatásokat nyújtunk, valamennyi
partnerünkkel törekszünk a tisztességes üzleti együttműködés
elvén alapuló kapcsolat kialakítására és fenntartására.
A partnereink viselkedésünk és munkavégzésünk színvonalának
együttese alapján ítélik meg a cégcsoportot, és ennek
mindenkor tudatában kell lennünk.
A KÉSZ Csoport nem tűri a hírnevét romboló viselkedést. Különösen
nincs helye a kivételezésnek, az előítéleteknek, diszkriminációnak.
A KÉSZ Csoport a partnerei számára hiteles és megbízható
információkat nyújt gazdasági helyzetéről.

a fekete foglalkoztatást, gondoskodik valamennyi pénzügyi
tranzakciója átláthatóságáról, betartja a pénzmosással
kapcsolatos törvényeket.

4.4. Kapcsolat beszállítóinkkal, vállalkozóinkkal
A munkánk eredményessége a vállalkozóinkkal, beszállítóinkkal
kialakított kapcsolat korrektségén is múlik. Partnereinkkel
való kapcsolatainkban alapvető elvárás, hogy betartsuk a
megállapodásainkat. Amennyiben a megállapodásból fakadó
kötelezettségeink teljesítése bármely okból nem lehetséges, a
felettes vezető bevonásával haladéktalanul tárgyalásokat kell
kezdeményezni, és kompromisszumos megoldást találni a
problémára.
A KÉSZ Csoport elutasítja az illegális foglalkoztatás minden formáját.

4.2. Kapcsolat versenytársainkkal
A KÉSZ Csoport betartja a versenytársi kapcsolatokat szabályozó
törvényeket, elutasít, tilt minden, a versenyt korlátozó, etikátlan
és törvénytelen üzleti gyakorlatot. Az alábbiakra vonatkozóan
tilos tárgyalásokat, egyeztetéseket kezdeményezni, folytatni
versenytársainkkal:
• árak, árengedmények, értékesítési feltételek;
• piaci részesedések, értékesítési területek, piacok, ügyfelek
felosztása;
• ügyfelek, vagy beszállítók kiválasztása, visszautasítása;
• területek, vagy piacok korlátozása.
A KÉSZ Csoport elutasítja a tisztességtelen, vagy törvénytelen
módon való információszerzést, az ipari kémkedést, vesztegetést,
illetve bármely egyéb tisztességtelen gyakorlatot a saját, illetve
versenytársai üzletével kapcsolatban.

4.3. K
 apcsolat a társadalommal, az állami,
kormányzati szervekkel, önkormányzatokkal,
hatóságokkal és a médiával
A KÉSZ Csoport betartja a törvényeket, és mindenkor
a tevékenységére vonatkozó hatályos jogszabályoknak
megfelelően jár el.
A KÉSZ Csoport társadalmilag felelős vállalatként folytatja
tevékenységét, és ugyanilyen magatartást tanúsít az állami és
kormányzati szervekkel, a helyi és regionális önkormányzatokkal,
a hatóságokkal, az érdekképviseletekkel, valamint a médiával
szemben. Részükre megbízható, hiteles információt szolgáltat.
A KÉSZ Csoport büszke arra, hogy kiemelt adófizetőként és
foglalkoztatóként jelentősen kiveszi a részét a közteherviselésből.
A cégcsoport pontosan fizeti adóit, elutasítja az adócsalást és

5. A KÉSZ CSOPORT ANTI-KORRUPCIÓS IRÁNYELVEI

A KÉSZ Csoport elkötelezett híve a transzparens, átlátható
gazdálkodásnak és működésnek. Felelős szervezetként viszonyul
Magyarországhoz, a magyar jogrendhez, minden állami és
önkormányzati intézményhez, valamint a társadalomhoz.
A KÉSZ Csoport elutasítja a korrupció minden megnyilvánulási
formáját. Elvárás, hogy minden munkavállaló ugyanígy
gondolkodjék, és munkája során betartsa az alábbi irányelveket:

ajándékozótól egyidejűleg kapott ajándékok összértékeként kell
számítani.) A fenti értékhatárt meghaladó ajándékot elfogadását
követően nyilvántartásba kell venni, és egy közös tároló helyen
kell elhelyezni. Az elfogadott ajándékok a munkavállalók között
nyilvánosan kisorsolásra kerülnek, illetve egyéb felhasználásukról
(pl. karitatív felajánlás) az Etikai Bizottság dönt.

5.3. Vendéglátás
5.1. Anyagi juttatás
Nem megengedett a KÉSZ Csoport munkavállalója részéről adni,
felajánlani, ígérni – akár direkt, akár indirekt módon – bármit, ami
értéket képvisel, előnyt jelent, olyan személy számára, aki egy adott
ügyet befolyásolni képes, annak érdekében, hogy ez a személy a
kötelességeit megszegje, feladatait részrehajlóan lássa el, vagy mást
nem jogszerű előnyhöz juttasson. A KÉSZ Csoport munkavállalói a
személyes vagyonukat sem használhatják fel ilyen célra.
Ugyanígy tiltott a KÉSZ Csoport munkavállalója számára
elfogadni bármit, bárkitől, annak ellentételezéseként, hogy a
kötelességeit megszegje, feladatait részrehajlóan lássa el, vagy
mást nem jogszerű előnyhöz juttasson.
A KÉSZ Csoport az üzletmenet gyorsítására, befolyásolására
szolgáló „kenőpénz” minden formáját elutasítja, annak
gyakorlatát tiltja a munkavállalói számára. Tiltott továbbá
minden olyan megegyezés, alku, amely alkalmas a jelen
fejezetben foglalt anti-korrupciós irányelvek bármely módon
való megsértésére.

Az üzleti ebéd nyújtása, elfogadása, a konferenciákon
való részvétel és vendéglátás (beleértve minden járulékos
költséget) a szokásos mértéket nem haladhatja meg. Ez
a mérték országonként eltérő lehet. Az ezt meghaladó
mértékű vendéglátás nyújtása, elfogadása alapesetben a jelen
anti-korrupciós irányelvekkel ellentétes lehet, ezért annak
elfogadásához a felettes vezető jóváhagyása szükséges.
Vendéglátás
semmilyen
formája
ellenszolgáltatásként a KÉSZ Csoport
megtartásáért, vagy javításáért.

nem
nyújtható
üzleti pozíciójának

A KÉSZ Csoport munkavállalói a személyes vagyonukat sem
használhatják fel arra, hogy vendéglátást nyújtsanak a KÉSZ
Csoport partnerének, vagy bármely más személynek, akár
személyes célból, akár a cégcsoport számára történő jogtalan
előny szerzése érdekében.

5.2. Ajándékozás
Állami,
önkormányzati
tisztviselő,
illetve
magánszemély
megajándékozása minden esetben felvetheti a vesztegetés
lehetőségét, még akkor is, ha ez a helyi üzleti kultúrában bevett
szokásnak minősül. Ugyanez fordítva is igaz lehet. Ezért ilyen
esetekben mindig nagyon körültekintően kell eljárni, ügyelve
az ajándék jelképességére, illetve arra, hogy mértéke ne legyen
eltúlzott. Az ajándékozásnak mindig nyilvánosságot kell biztosítani.
Ajándék, promóciós anyag kizárólag a cégcsoport nevében
adható, a munkavállaló, mint magánszemély nevében nem. Az
ajándékon minden esetben fel kell tüntetni a cégcsoport logóját.
Az ajándékozás célja nem irányulhat vesztegetésre, befolyásolásra,
és nem történhet üzleti pozíció megtartása, vagy javítása céljából,
szívességért vagy előny megszerzéséért cserébe.
Ajándék elfogadása szintén felvetheti a vesztegetés lehetőségét.
A külső partner részéről felmerült ajándékozás tényét a
munkavállaló köteles jelenteni felettesének, aki jogosult a
munkavállalót az ajándék visszautasítására kötelezni.
A 10.000.- Ft alatti értékű ajándékot a munkavállaló felettese
tájékoztatását és jóváhagyását követően megtarthatja. Az
értékhatárt meghaladó értékű ajándékot a munkavállaló
magáncélra nem tarthatja meg. (Az értékhatárt az ugyanazon

5.4. Korrupciós észrevételek
A KÉSZ Csoport minden olyan észrevételt, javaslatot és
bejelentést regisztrál, és teljeskörűen kivizsgál – származzon
az akár munkavállalótól, akár külső személytől –, mely a jelen
Etikai Kódexben, és különösen a jelen fejezetben foglalt antikorrupciós irányelvekben megfogalmazott tiltott magatartással
kapcsolatos, ilyet tár fel. A KÉSZ Csoport erre a célra névtelen,
védett elektronikus felületet biztosít a „Tiszta Kéz” program
keretében. A „Tiszta Kéz” program és regisztrációs felület a KÉSZ
Csoport internetes oldalairól érhető el.
www.kesz.hu/tiszta-kez-program

6. ETIKAI BEJELENTÉS ÉS SZANKCIÓK
6.1. Etikai bejelentés, Etikai Bizottság

6.2. Szankciók

Az Etikai Kódexben foglalt irányelvek betartása, azoknak megfelelő
viselkedés, munkavégzés, döntés minden munkavállaló feladata
és kötelessége. Mindannyiunk kötelessége, hogy ne hunyjunk
szemet az Etikai Kódexet sértő magatartás, cselekmények felett,
hanem jelentsük felettesünknek és a Biztonsági vezetőnek vagy
a „Tiszta Kéz” programon belül tegyünk bejelentést.

Az Etikai Kódexben foglalt előírások bármelyikének megszegése
szankciót von maga után. Az alkalmazható szankciókat a KÉSZ
Csoport Fegyelmi szabályzata és a munkajogi jogszabályok
tartalmazzák, adott esetben pedig a szabályszegés a
munkaviszony munkáltató általi megszüntetésének indokául is
szolgálhat.

Minden bejelentés regisztrálásra, majd a KÉSZ Csoport Etikai
Bizottsága elé kerül, mely dönt a kivizsgálás további menetéről,
és az eset súlyosságának megfelelő szankcióról. A bejelentők
anonimitását az Etikai Bizottság garantálja. A bejelentő személye
abban az esetben is védett marad, amennyiben a kivizsgálás
eredményessége érdekében szükséges a bejelentő bevonása.
A KÉSZ Csoport szigorúan tiltja a jóhiszemű bejelentőkkel
szembeni bármilyen megtorlást.

Az
Etikai
Kódexben
foglalt
rendőrségi feljelentéssel, polgári
jogkövetkezménnyel is járhat.

előírások
jogi, illetve

megsértése
büntetőjogi

