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4K Ipari Megoldások és Szolgáltatások Kft. 

ETIKAI KÓDEX 

 

TÁRSASÁGUNKRA VONATKOZÓ JOGI, ÉS ETIKAI SZABÁLYOK 

Preambulum 

Az Etikai Kódex azzal a céllal készült, hogy a vállalkozásunk és munkatársaink számára a 
jogszabályi előírásokon túlmutató, önként vállalt etikai normaként szolgáljon. Az etikus viselkedés 
feltételezi a jogkövető, törvénytisztelő magatartást. Az életviszonyok szabályozásában megkülönböztetett 
jelentőségük van a jogszabályokon túlmutató, a résztvevők által elismert etikai követelményeknek, melyek 
tiszteletben tartása a szereplők közötti kölcsönös bizalom és együttműködés alappillére.  

A gazdasági élet szereplőinek küldetése van, kötelességük feladataikat a lehető legjobban 
elvégezni. Az etikus kereskedő akkor teljesíti feladatát, ha értéket a piacnak megfelelő áron nyújt, ezért 
törekszik a hatékony költséggazdálkodásra és beszerzési költségei csökkentésére, vállalkozása 
életerejének, fizetőképességének megőrzésére és növelésére, tudatában van közös társadalmi 
felelősségének és megtartja a kereskedők közösségének etikai normáit is. Társadalmi felelősségünknek 
megfelelően arra törekszünk, hogy munkavállalóink szociális biztonságát a dolgozók teljesítményével és 
cégünk teherviselő képességével összhangban megteremtsük és fenntartsuk. 

Az etikai kódex aláíróiként hiszünk a partnerekkel való együttes szakmai és üzleti fejlődés 
lehetőségében, egymással való kapcsolatunkat is ez irányítja, arra törekedve, hogy együttműködésünket 
a kölcsönös bizalom és az egymás iránti jóhiszeműség vezérelje.  

 
 

A Kódex hatálya 
 

 A Kódex személyi hatálya kiterjed vállalkozásunkra és munkavállalóinkra.   
 
 

Általános követelmények 
 

 A korrekt üzleti kapcsolat követelményének megfelelően betartjuk az írott és íratlan 
megállapodásokat, az Etikai Kódexben vállalt szabályokat. Partnereinktől, szállítóinktól is elvárjuk a jogi és 
szakmai szabályok betartását. 

 Felfogásunk szerint a vállalatok, kereskedők közötti verseny általában a fejlődés, ezen belül 
vásárlóink alapvető érdeke. 

 A hosszú távú kapcsolat alapelvére építve nem vállalunk olyan kötelezettséget, amely már a 
vállalás időpontjában egyértelműen, előre láthatóan nem teljesíthető. 

 Elkerülünk minden olyan magatartást, amely az üzleti partnerek és versenytársak jó hírnevét sérti, 
illetve veszélyezteti. 

 Az Etikai Kódex rendelkezéseit betartjuk és működésünket jóhiszeműen a Kódexhez 
igazítjuk.  
 
 

Partneri együttműködés 
 

 Az együttműködés szellemében elfogadjuk azt az elvet, hogy nem etikus az a piaci magatartás, 
amikor a piaci szereplő a gazdasági kapcsolat létesítésének tényleges szándékával adott nyilatkozatra, 
bár el nem utasítja, kizárólag általános, határozatlan ígéretet tesz, ezzel a másik félnek bizonytalan 
helyzetet teremt. 
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 Nem különböztetjük meg partnereinket attól függően, hogy azok valamely érdekvédelmi, 
társadalmi szervezetnek tagjai-e vagy sem. Nem ütközik e szabályba a környezetvédelmet, humanitárius 
segítségnyújtást támogató partnerek előnyben részesítése. 

 Azonos tartalmú ajánlatok esetén (különösen ár, minőség, mennyiség, választék tekintetében) 
törekszünk a hazai alapanyagok, termékek és szolgáltatások népszerűsítésére. 

 Partnereink kérésére írásba foglaljuk a szerződési feltételeket. A szerződési feltételek írásba 
foglalásánál egyszerűségre és áttekinthetőségre törekszünk, azzal, hogy mindkét fél érdeke valamennyi 
fontos kérdés szabályozása. 

 
 

Az emberi értékek és a környezet védelme 
 

 Partnereinket, vevőinket minden megkülönböztetéstől mentesen, a rendelkezésünkre álló legjobb 
módon szolgáljuk ki. 

 Előnyben részesítjük az anyag- és energiatakarékos, a környezetet kímélő, továbbá az 
egészséget védő termékek forgalmazását, az ilyen üzemi eljárásokat. 

 Törekszünk az újrahasznosítható csomagolóeszközök, reklámhordozók minél szélesebb körű 
alkalmazására.  

 
 

Kommunikáció, reklámok 
 

 Az általunk készített, vagy készíttetett reklámoknak a termék valós értékeit kell tükrözniük és 
megalapozatlanul nem állíthatják, hogy termékünk valamely különleges értékkel rendelkezik, illetve ezekkel 
az értékekkel más termék nem rendelkezik. 

 Elkerüljük az olyan vásárlói kommunikációt, amely szerint valamely termék megvásárlása, vagy 
fogyasztása a gyermek, vagy más hozzátartozó iránti szeretet, gondoskodás, vagy az emberi érték 
fokmérője, meghatározó eleme lenne. 

 A vásárlói kommunikációban célul kitűzött magatartásunk nem állhat ellentétben az olyan 
társadalmi célokkal, mint az energiaforrásokkal való takarékosság, az emberi környezet és egészség 
védelme. 

 Tiszteletben tartják a vevők nemzeti, etnikai és vallási meggyőződéséből fakadó érzékenységét. 
 Arra törekszünk, hogy meghirdetett akcióinkhoz a várható vevőszámmal, kereslettel arányos 

árualapot biztosítsunk. 
 
 

A MUNKATÁRSAK 
 

Vállalatunk jogszerű, eredményes, a piaci követelményeknek szakmai és etikai szempontból is 
megfelelő működéséhez elengedhetetlen a munkavállalók részéről a jogszabályok, a hatósági előírások, a 
belső működési szabályok ismerete. 

Ezért a következőkben azokat a munkajogi és a munkavállalóktól elvárt magatartási, viselkedési 
normákat olvashatja, amelyek betartása és betartatása a vezetőknek és a beosztott munkatársaknak 
egyaránt kötelessége. A szereplők önmagukra nézve kötelezőnek ismerik el a benne foglalt szabályokat, 
és az ezekből következő magatartást tartják követendőnek. 

Miután a témakör szabályozása teljes körűen lehetetlen és nem is szükséges, ezért ez a 
követelményrendszer csupán körvonalazza az elvárásokat. 

 Munkatársaink között az egyenlő bánásmód követelményei szerint csak a munkavégzéssel 
összefüggő feltételek (gyakorlat, szakképzettség, teljesítmény, stb.) alapján teszünk különbséget. 

 Biztosítjuk, hogy munkatársaink az Etikai Kódexet megismerhessék, ösztönözzük és 
megköveteljük annak érvényre juttatását. 

 Tiltjuk munkatársaink minden olyan magatartását, amely informális, személyes előnyök kikötésére 
irányul, vagy ilyeneket elfogad a partneri kapcsolatokban. Vállaljuk továbbá, hogy a fenti 
magatartásformák elkerülésére intézkedéseket teszünk, a felmerült eseteket pedig a partner 
kezdeményezésére is soron kívül megvizsgáljuk. Felhívjuk partnereink figyelmét, hogy tartózkodjanak 
minden olyan magatartástól, melyek a jelen pontban meghatározott tilalomba ütköznek. 
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ÁLTALÁNOS NORMÁK 
 
 Tisztelje a céget, amely a munkahelye, és ezt képviselje a más személyekkel való kapcsolatban. 
 Külső kapcsolatokban is a 4K Kft. hírnevéhez méltó magatartást tanúsítsanak, ügyeljenek 

személyes méltóságukra, a szélsőséges megnyilvánulásoktól tartózkodjanak. 
 Ruházatunkkal fejezzük ki, hogy adunk magunkra, megbecsüljük hivatásunkat, munkánkat, 

beosztásunkat, cégünket.  
 Külső partnerekkel való kapcsolattartás, fellépés legyen korrekt, szakmailag megalapozott, 

határozott és magabiztos. Üzleti titok, a Társaság életét érintő információk kiadása tilos. 
 Külső kapcsolatokban is törekedni kell a szakszerűségre, a pontosságra, a határidők betartására 

és a gyorsaságra. 
 Törekedni kell az anyagok, eszközök rendeltetésszerű, takarékos használatára, azok állagának 

megóvására. Tilos a károkozás. 
 Nem illendő a céget kihasználni rendszeres késéssel, korai távozással, hosszú ebédidőkkel, külön 

szabadságokkal, a munka el nem végzésével.  
 
 

A MUNKAVÁLLALÓK JOGAI 
 

 Végzett munkája alapján megkapja azt a bért, keresetet, jutalmat, juttatást, amely a Mtk.-ben, a 
munkaszerződésben foglaltak alapján jár.  

 Az egészséges, biztonságos munkavégzéshez, és az ehhez szükséges eszközökhöz. 
 
 

A MUNKAVÁLLALÓK KÖTELEZETTSÉGEI 
 

 Elősegíteni a társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését. 
 A társaságnál szerzett információkat üzleti titokként kezelni. 
 Az ügyvezető, vezetők utasításait késedelem nélkül végrehajtani. 
 Munkakörével járó ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni. 
 A cég nyújtotta lehetőségeket (eszközök, gépkocsi, papír-írószer, kávé-tea) ne használjuk saját 

célokra - hazavitel - , a vállalati mobiltelefont magánbeszélgetésre nem illik, nem való és tilos igénybe 
venni, a sürgősségi használatot kivéve. A magáncélokra való eszközhasználatot ideértve a mobiltelefont, 
gépkocsit stb. a munkajog szabályai is tiltják.  

 A munkavégzést az önálló felelősségvállalás, ésszerűség, önálló cselekvés jellemezze a 
munkáltatói utasítás keretein belül. A felmerülő problémák kezdeményező, előrevivő módon való 
megoldása ajánlatos. 

 A társasági vagyon és eszköz megóvását előmozdítani. 
 A baleset vagy anyagi kár megelőzése, megszüntetése érdekében intézkedni vagy erre az 

illetékesek figyelmét felhívni. 
 Munkahelyen az előírt időben munkára képes állapotban megjelenni és munkaidejét hatékony 

munkavégzéssel tölteni. 
 A társaság ügyfeleivel és saját dolgozótársaival udvarias, előzékeny és figyelmes magatartást 

tanúsítani, öltözködésében és viselkedésében a társaság követelményeinek megfelelni. 
 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni, az 

anyagokat takarékosan kezelni 
 A társaság gazdálkodásához szükséges eszközök és anyagok csak a társaság érdekében 

használhatók, ill. hasznosíthatók, mert a jogtalan használattal okozott kár megtérítésére kötelezett. 
 

Vállalatunk alkalmazásában a munkavállalás alapvető feltétele az Etikai Kódex teljes mértékű 
elfogadása, tudomásulvétele, pontjainak, tartalmának betartása.  

 

Készült: Zsombó, 2018. augusztus 30. 


