Etikai (magatartási) kódex
PREAMBULUM
A köz szolgálata – beleértve a 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági
társaságoknál végzett munkát is – önmagában erkölcsi értékkel bír, de magas erkölcsi
követelményeket is támaszt az arra vállalkozóval szemben. Ez egyrészt az általánosnál
szigorúbb mércét jelent az általános erkölcsi követelményeknek való megfelelés
tekintetében, másrészt azonban olyan hivatásetikai elveknek való megfelelést is, amelyek
csak a köz szolgálatában állókra vonatkoznak.
Az etikai alapelvek céljai
-

rögzítse a társaság munkatársaira vonatkozó erkölcsi magatartási szabályokat,

-

segítséget nyújtson a munkatársak számára ezek betartásához,

-

tájékoztassa a nyilvánosságot a munkatársaktól elvárható magatartásról,

-

védje a társaság munkatársait a visszaélésekbe való bevonási kísérletektől, az
önkényes munkáltatói intézkedésektől és a megalapozatlan felelősségre vonástól.

A Társaság etikai alapelvei
A társaság munkatársai feladataikat Magyarország Alaptörvényéhez hűen,
-

mindenekelőtt a nemzet érdekében,

-

a köz érdekének előmozdítása iránt elkötelezetten,

-

döntéseik, nyilatkozataik és cselekedeteik súlyának tudatában felelősen,

-

a legjobb tudásuk szerint szakszerűen,

-

a rá bízott erőforrások kezelésében hatékonyan,

-

döntéseikben, nyilatkozataikban és cselekedeteikben tisztességesen,

-

megjelenésükben és magaviseletükben méltósággal,

-

az érintettek jogainak és érdekeinek tekintetében pártatlanul,

-

a jog és erkölcs szerint is igazságosan,

-

a valós körülmények mérlegelése alapján méltányosan,

-

a közérdekű célok eszközeinek megválasztásában arányosan,

-

az érintettek jogait és jogos érdekeit védve,

-

az emberekre vagy azok csoportjaira vonatkozó előítéletektől mentesen,

-

vezetőik és az állampolgárok számára átláthatóan,

-

minden jóhiszemű érintettel együttműködve

-

esélyegyenlőséget biztosítva

kötelesek eljárni.
A társaság vezetője az előző pontban foglaltakon túl köteles feladatait
-

a munkatársaitól elvárt magatartásban példamutatóan,

-

feladataik elvégzésben a munkatársakat támogatva,

-

jogi és morális kötelességeik teljesítését a munkatársaiktól következetesen számon
kérve

-

vezetői döntéseiben szakmai szempontokat érvényesítve

teljesíteni.
A társaság vezetésének és munkatársainak etikus magatartása
1./

a visszaélések bejelentése

2./

elfogulatlanság megőrzése

3./

a munkával összeegyeztethetetlen tevékenységtől való tartózkodás

4./

felkínált jogtalan előnyök visszautasítása

5./

mások befolyásának elkerülése

6./

a munkahelyi helyzettel való visszaélés elkerülése

7./

a köz és mások adataival való visszaélés elkerülése

9./

a munkahelyi és közforrások felelős felhasználása

10./ vezetői szerepben fokozott felelősség vállalása
11./ méltónak kell maradni a köz bizalmára

