
A gazdasági siker és a társadalmi felelősség-
vállalás a vállalat két, egymással elválasztha-
tatlanul összekapcsolódó célkitűzését jelentik. 
Etikai alapelvek és felelősségteljes eljárás alkot-
ják a Dussmann Group értékrendszerének az 
alapját. Ezt a hozzáállást magatartási kódexünk 
révén juttatjuk kifejezésre. Ez magába foglalja a 
kollégáinkkal, az üzleti partnereinkkel és a tár-
sasággal szembeni felelőségteljes eljárásunkra 
vonatkozó kötelező alapelveket.
 A tisztesség alkotja a Dussmann Group  
fenntartható vállalati sikerének az alapját.
Ezért a vállalati kultúránk gazdasági, társadalmi 
és ökológiai értékeket tükröz. A jog tiszteletben 
tartása és a törvényi rendelkezéseknek való 
megfelelés eközben magától értetődő. A jog és 
a törvényi rendelkezések megsértése összee-
gyeztethetetlen alapelveinkkel, árt vállalatunk 
jó hírnevének, továbbá jogi következményekkel 
is járhat. Mindenkinek ártanak a vállalatunknál 
azok, akik nem tartják be a jogszabályokban 
foglaltakat.

 A magatartási kódex az egész világon kötelező 
mindannyiunkra nézve. Azt kérjük továbbá, 
hogy ezeket az alapelveket szállítóink és 
szerződő partnereink is tartsák be.
 Ez az önkéntes kötelezettségvállalás közös 
iránymutatásként szolgál napi döntéseinkhez 
és tevékenységünkhöz. Vezetőinknek jó példát 
kell mutatniuk, jó példával kell elöl járniuk 
a Dussmann Group ebben a magatartási 
kódexben bemutatott vállalati kultúrájának a 
megvalósításában. Eltéréseket nem tűrünk, az 
eltérések fegyelmi intézkedéseket és szankció-
kat vonhatnak maguk után.
 Vállalatunk folytonossága és folyamatos 
továbbfejlesztése nagy mértékben a társadalmi 
felelőségvállalás iránti elkötelezettségünktől 
és megbízható üzleti partnerként szerzett 
hírnevünktől függ. Köszönjük, hogy tisztes-
séges eljárásukkal Önök is hozzájárulnak a 
fentiekhez.
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Felelősségünk
–  A  D U S S M A N N  G R O U P  M A G A T A R T Á S I  K Ó D E X E  –

Kedves Kollégák!

Wolf-Dieter Adlhoch     Pietro Auletta     Jörg Braesecke     Hakan Lanfredi     Dieter A. Royal

 Dussmann Group igazgatósága
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Közös értékeink

Közös értékeink 
alkotják

a Dussmann vállalati 
kultúrájának 

az alapját

TISZTESSÉG 
Tevékenységünket  

a feddhetetlenség,  

a jogszabályok és 

előírások következetes  

betartása jellemzi.  

Hatáskörünkben  

szembefordulunk  

a korrupció minden  

formájával és a  

tisztességes verseny  

akadályozásával, továbbá  

a gyermekmunkával és  

a kényszermunkával.

MÉLTÁNYOSSÁG 
Kötelezettéget vállalunk 

arra, hogy méltányosan  

és felelősségteljesen 

járunk el ügyfeleinkkel,  

munkatársainkkal,  

partnereinkkel, a  

társasággal és bármely  

más harmadik féllel 

szemben.

KÖRNYEZETI  
TUDATOSSÁG 

A Dussmann Group  

felelősséget vállal a természeti 

környezet védelméért és 

tekintettel van az  

erőforráshatékony és  

környezetbarát termékekre, 

folyamatokra és struktúrákra.

SZENVEDÉLY
Vállalati kultúránk a  

szenvedély hajtja előre.  

A szenvedély határozza  

meg beállítottságunk  

szolgáltatóként, és  

szárnyakat ad üzleti  

tevékenységünknek.

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
Ügyelünk az emberi jogok következetes 

tiszteletben tartására, a megkülönböztetés  

elleni védelemre, az erőszak és zaklatás 

minden formájának a kizárására, valamint  

a különböző kultúrák és vallások 

megbecsülésére. 

Elfogadjuk és értékeljük a sokszínűséget. 

Fejlesztési projektekkel támogatjuk a  

társadalmi kohéziót és a közösséget.
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A törvények és a jogszabályok tiszteletben tartása

Mindenkor betartjuk az összes vonatkozó törvényt, jogszabályi előírást,
szabványt, valamint a belső és a külső érdekelt felek követelményeit.
Amennyiben a nemzeti jogszabályok kevésbé szigorúak, mint a  
Dussmann Group szabályozásai, úgy az utóbbiakat kell betartani.  
Ha a nemzeti jogszabályok szigorúbbak, akkor azok élveznek elsőbbséget. 
Minden munkatársunk felelős azért, hogy az eljárása minden esetben  

összhangban álljon ezekkel a kötelező érvényű kötelezettségvállalásokkal.

Magatartási elveink
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A korrupció és a megvesztegetés  
elleni küzdelem

Nem tűrjük a korrupciót, a megvesztegetést és a zsarolást, 
ennek puszta látszatát is kerülni kell.

Egy üzleti kapcsolat létrejöttének elősegítéséért vagy egy 
üzleti kapcsolat megszerzéséért nem szabad pénzt és 
egyéb gazdasági előnyöket felkínálni vagy elfogadni.  
Az ajándékokat, a meghívásokat és az egyéb jutatásokat  
a megfelelőség és átláthatóság alapelvei szerint kezeljük. 
Munkatársaink felé azzal az elvárással fordulunk, hogy 
különös gondossággal járjanak el mindenekelőtt akkor, ha 

tisztviselőkkel állnak kapcsolatban. Pénzmosással kapcsolatos 
tevékenységekben való aktív vagy passzív részvétel kizárt.

Összeférhetetlenségek elkerülése

A Dussmann Group minden szervétől és alkalmazottjától lojalitást vár el  
a vállalattal szemben. Elkerüljük az olyan helyzeteket, amelyekben sze-
mélyes vagy pénzügyi érdekeinek összeütközésbe kerülnek a Dussmann 
Group érdekeivel. Az összeférhetetlenségek feltárásához mindenkinek a 
felettesével előzetesen engedélyeztetnie és dokumentáltatnia kell a más 
vállalattól (különösen versenytársaktól) kapott (tervezett) megbízatását,  
a (tervezett) jövedelemszerző vagy ingyenesen végzett kiegészítő tevéke-
nységét, a (tervezett) vállalkozói tevékenységét, valamint a (tervezett) üzleti 

tevékenységét hozzá közel álló személyekkel (például családtagokkal).



A tisztességes verseny és a kartelljog  
betartása

Megbízásaink tisztességes versenyben nyerjük el. Szolgálta-
tásaink innovatív ötletére támaszkodunk, nem veszünk részt 
versenyellenes tevékenységekben és megállapodásokban.
Elfogadjuk a nemzeti és nemzetközi verseny- és kartelljog  
szabályait és irányelveit. Ha versenytársakkal dolgozunk együtt, 
például együttműködési megállapodások, ajánlattevő konzorciumok, 
munkaközösségek, közös vállalatok vagy konzorciumok keretében 

akkor ezt előzetesen meg kell vizsgálnia a jogi osztálynak.
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Átlátható és tisztességes eljárás az  
alvállalkozókkal és a szállítókkal szemben

Tisztességes és megbízható partnerségeket kötünk alvállalkozóinkkal 
és szállítóinkkal. Szállítóink kiválasztása átlátható és követhető  
kritériumokon és eljárásokon alapul, és figyelembe veszi a szabad  
és tisztességes verseny alapelveit.
A Dussmann Group-pal szerződéses kapcsolatban álló minden
alvállalkozónkat és szállítónkat kötelezzük a magatartási kódex 

aláírására és betartására.

A környezet védelme

A környezet védelmét és a környezetszennyezés 
lehető legjobb megelőzését azáltal érjük el, hogy foly-
amatosan csökkentjük az energia, az anyagok és az 
erőforrások felhasználását és a keletkező hulladékok 
mennyiségét, valamint környezetkímélő termékeket 
használunk fel. Ügyelünk a nyersanyagok érzékeny 
felhasználására, a környezetkímélő, valamint az erőforrás- és 
energiahatékony innovációkat azzal a céllal mozdítjuk elő,  
hogy folyamatosan fejlesszük környezeti teljesítményünk  
és energiateljesítményünk, és pozitívan járuljunk hozzá  

ügyfeleink környezeti teljesítményéhez. 

Az emberi jogok tiszteletben tartása

A Dussmann Group minden ember méltóságát  
tiszteletben tartja. Kötelezettséget vállalunk az emberi 
jogok tiszteletben tartására teljes értékláncunk mentén.



A gyermekmunka  
és a kényszermunka 
megakadályozása

Nem tűrjük a gyermekmunkát, és 
nem tűrjük gyermekek és fiatal-

korúak semmilyen kizsákmányolását sem. A foglalkoztatás alsó  
korhatára nem lehet alacsonyabb az iskolaköteles életkornál és semmi 
esetre sem lehet kevesebb mint 15 év. Egy alkalmazottat sem szabad  
közvetlenül vagy közvetve, erőszakkal és/vagy megfélemlítéssel 
munkára kényszeríteni. Munkatársakat csak abban az esetben szabad 
foglalkoztatni, ha önként állnak rendelkezésre a munkavégzéshez. 

Esélyegyenlőség,  
méltányos bánás-
mód egymással

Elfogadjuk és támogatjuk a 
sokszínűséget. Megteremt-
jük a légkört ahhoz, hogy 
a felettesek és a kollégák 
bízzanak egymásban, méltányosan és 
tisztelettel bánjanak egymással. Nálunk  
nincs helye a zaklatásnak és a sértő 

viselkedésnek. Síkra szállunk az esély-
egyenlőség mellett, a munkaköröket kizá- 
rólag a képességek és az alkalmasság  
alapján töltjük be. Elősegítjük az ehhez 
szükséges munkakörülmények kialakítá-
sát. Ez a méltányos javadalmazást is magá- 
ba foglal, függetlenül attól, hogy mely 

országban kerül sor a szolgáltatásra. 

A megkülönböztetés 
kizárása

Kizárjuk a nemen, az életkoron, 
a bőrszínen, a származáson, 
az állampolgárságon, a vallási 
hovatartozáson, a szexuális irá-
nyultságon, a fogyatékosságon,  

a politikai nézeteken vagy szakszervezeti  
tevékenységen alapuló megkülönböztetés  
minden formáját. Személyi döntéseket,  
mint munkaerő-felvétellel, előléptetéssel 
vagy fegyelmi intézkedésekkel kapcsolatos  
döntéseket bármilyen megkülönböztetéstől  
mentesen kell meghozni.
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Biztonságos és egészséges  
munkakörülmények megteremtése

Biztonságos és egészséges munkakörülményeket teremtünk a 
munkával kapcsolatos sérülések és a foglalkozási megbetegedé-
sek megelőzése, a veszélyek és kockázatok minimalizálása érde- 

kében. Munkatársaink aktívan részt vesznek ebben a folyamatban, 
rendelkezésükre bocsátjuk a munkaeszközöket és az üzemi eszközö-

ket és berendezéseket. Rendszeresen megtartjuk a szükséges oktatásokat 
és képzéseket. Mindenkit felhívunk, hogy jelentse a felismert veszélyeket.  

Minden munkahelyi balesetet bejelentünk, dokumentálunk és megvizsgálunk.



A vállalat  
tulajdonának a megőrzése

Minden munkavállalónk köteles a vállalatunk tulajdonát és  
a vevőink tulajdonát gondosan és csak a meghatározott célra 
felhasználni. A berendezéseket, munkaeszközöket, használati 

jogokat és licenceket kizárólag üzleti célokra szabad felhasz-
nálni. Nem megengedett a 

visszaélésszerű használat 
helytelen személyes, 
illegális vagy egyéb 

illetéktelen célokra. Munkavállalóink és ügyfeleink adata- 
inak és magánszférájának a védelme

Alkalmazottaink és ügyfeleinek személyes adatait 
(például név, cím, telefonszám, születési idő, az 
egészségi állapottal kapcsolatos információk) a  
legnagyobb gondossággal és szigorúan bizalma-

san kezeljük. Betartjuk a jogszabályokban 
előírt adatvédelmi szabályokat, ezeket 
figyelembe vesszük üzleti folyamatainkban. 
Tiszteletben kell tartani a magánszféra védel- 
mét. Minden informatikai és kommuni-
kációs rendszer esetében be kell tartani 
a belépés és hozzáférés ellenőrzésének 

megfelelő szintjét.
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A zaklatások és a bántalmazások 
minden formájának kizárása 

Nem tűrjük a zaklatásokat  
és bántalmazásokat. Ez
különösen érvényes a 
nem kívánt közeledésre, 
a tényleges vagy a ver-
bális bántalmazásokra.

A gyülekezéshez és egye-
süléshez való jog, valamint 
a kollektív tárgyalásokhoz 
való jog gyakorlása

Lehetővé tesszük a gyülekezéshez 
és egyesüléshez való jog, valamint  
a kollektív tárgyalásokhoz való  
jog gyakorlását. A méltányos munka-
körülmények biztosítására vonatkozó  
szabályozásokat betartjuk.



Az üzleti titkok megőrzése

Az üzleti titkokat és bizalmas információ-
kat meg kell védeni attól, hogy illetéktelen 

személyek tudomására jussanak.
Az üzleti titkokat és bizalmas 

információkat kizárólag üzleti
célokra szabad felhasználni, 
és nem szabad harmadik fél részére 
továbbadni (családtagok és barátok  
részére sem). Ez a kötelezettség a 
munkaviszony megszűnését követően  
is érvényben marad.

Visszaélések és aggályok bejelentése 
(Visszaélés-bejelentési rendszer/ombudsman)

A Dussmann Group olyan környezetet támogat, amelyben minden alkalmazott és  
minden vezető közvetlenül közölheti a visszaéléseket és az aggályait. Mindenkit arra  
ösztönzünk, hogy jelentse a magatartási kódex alapelveinek és tartalmainak, a vállalati
irányelveknek vagy a hatályos jogszabályoknak az ismert vagy feltételezett megsértését. 

A bejelentést bizalmasan és szükség esetén névtelenül lehet megtenni.
Nem szenvedhet hátrányt, aki a bejelentést legjobb tudomása és lelkiismerete  

szerint teszi meg. A szabálysértéseket bizalommal lehet bejelenteni a 
felettesek, az igazgatóság vagy a Compliance Osztály felé. Potenciális 
bűncselekményekkel vagy jogszabályok és szabályozások megsértésével 
kapcsolatos bizalmas és szükség esetén névtelen bejelentéseket a külső 
bizalmi ügyvéd (ombudsman) veszi át.
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Az ügyletek  
dokumentálása

Minden lényeges ügyletet hiány-
talanul, módszeresen és repro-
dukálhatóan, a jogszabályi és belső 
előírásokkal összhangban kell 

dokumentálni.

A nyilvánossággal való  
kommunikáció tudatos irányítása

A kommunikációnk legyen pontos és összefüggő. 
Ebből az okból a Dussmann Group nevében a
vállalatról harmadik félnek információkat csak az  
arra feljogosított személyek  

adhatnak tovább.
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Magatartási kódexünk 
megőrzése és  
védelme

Mindenkit felhívunk, hogy 
az említett alapelveknek 
megfelelő magatartást 
tanúsítson. Vezetőink külö-
nösen követendő példával 
szolgálnak az üzleti életben 
tanúsítandó tisztességes magatar-

táshoz. Vezetői feladatainak keretében 
minden felettes felelős azért, hogy a 

felelősségi körébe tartozó valamennyi 
munkatárs megértse és betartsa a szabá-
lyokat. Minden alkalmazottunk támoga-
tunk a magatartási kódexszel kapcsolatos 
kérdések tisztázásban és kizárjuk, hogy 
bárkit hátrány érjen a magatartási kódex 

betartása miatt.

 A magatartási kódex 
be nem tartásának  
következményei vannak

A magatartási kódex meg-
sértése jelentős gazdasági 
hátrányokkal járhat a 
Dussmann Group-ra nézve. 

A lehetséges fegyelmi következmények 
mellett a Dussmann Group szerveinek, 
vezetőinek és munkatársainak szankci-
ókkal kell számolniuk az állami szervek 
részéről is. Nyílt párbeszédet folytatunk a 
magatartási kódexünk megsértéséről és 
az ebből következő intézkedésekről.

Kapcsolat: 
Compliance Osztály +49 30 2025-1047
compliance@dussmann.de

Jesko Trahms bizalmi ügyvéd  
+49 89 74325234
ombudsmann.dussmann@bdolegal.de


