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A Nefab csoport hírnevét és bizalomra érdemes márkanevét mindig meg kell védeni. Felelős 
vállalatnként minimális elvárás a helyi jogszabályok és rendelkezések betartása. 

Mindent megteszünk a jelen Etikai kódexben érintett összes területtel kapcsolatos 
folyamatos fejlesztésért. 

Minden Nefab vállalatnak és alkalmazottnak be kell tartania az Etikai kódex előírásait. 

A Nefab beszállítói figyelmét is felhívja arra, hogy tartsák be az Etikai kódex előírásait, vagy 
azzal egyenértékű standardokat, amelyek az alkalmazandó jogszabályok által előírtaknál 
szigorúbb standardokat írnak elő. 

 

 

EMBERI JOGOK 

Támogatjuk és tiszteletben tartjuk a nemzetközileg elismert emberi jogokat, és 
gondoskodunk arról, hogy a vállalat ne vegyen részt emberi jogok megsértésében. 

 

MUNKAÜGYI STANDARDOK 

Egyesülési jog 

Amennyire a helyi vagy egyéb alkalmazandó jogszabályok megengedik, minden alkalmazott 
szabadon alakíthat szakszervezetet, szabadon dönthet az ahhoz való csatlakozásról vagy 
nem csatlakozásról, valamint joga van a kollektív bértárgyaláshoz. A dolgozók és/vagy 
képviselőik nyíltan kommunikálhatnak és megoszthatják a munkaviszonyokra és vezetési 
gyakorlatokra vonatkozó eszméiket és gondjaikat a vezetőséggel a megkülönböztetés, 
megtorlás, megfélemlítés, illetve zaklatás félelme nélkül. 

Kényszermunka és kötelező munka 

A kényszermunka és kötelező munka semmilyen formája sem elfogadott, és minden 
alkalmazottnak joga van a szerződések vagy helyi jogszabályok által lefektetett módon az 
alkalmazásból való kilépésre. Az alkalmazottaktól nem várják el, hogy pénzletétet vagy 
azonosító iratokat hagyjanak a munkáltatójuknál. Alvállalkozók, ügynökök, vagy munkaerő-
toborzók alkalmazása esetén biztosítjuk, hogy nem tartják vissza, nem semmisítik meg, nem 
rejtik el, nem kobozzák el az alkalmazottak azonosító vagy bevándorlási dokumentumait, 
valamint nem tagadják meg az alkalmazottaknak ahhoz való hozzáférésüket. Biztosítjuk azt 
is, hogy a dolgozókat nem kötelezzük alkalmazásukért semmilyen jellegű díj fizetésére.  

Fiatal dolgozók 

Gyermekmunka nem alkalmazható a Nefab műveleteinek semelyik stádiumában. A 
“gyermek” szó olyan személyekre vonatkozik, akinek életkora nem éri el a 15 évet, vagy 
tanköteles korban van, illetve az adott országban a munkaviszonyhoz minimális életkort nem 
töltötte be – amelyik a legmagasabb. Támogatottak a törvényes munkahelyi tanulási 
programok, amelyek minden jogszabálynak és rendelkezésnek megfelelnek. A 18. életévet 
be nem töltött dolgozók (Fiatal dolgozók) nem végezhetnek olyan munkát, ami 
valószínűsíthetően veszélyezteti egészségüket vagy biztonságukat, beleértve az éjszakai 
műszakot és a túlórát. 
 
Diákmunkások alkalmazása esetén biztosítjuk nyilvántartásuk és jogaik megfelelő 
kezeléséről az alkalmazandó jogszabályok és rendelkezések előírásai szerint. 
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Tisztességes alkalmazási viszonyok 

Az alkalmazottak a helyi nyelven kapják meg írásos megbízási megállapodásukat, hogy 
megértsék a munkavállalási feltételeket. A fizetés és a feltételek tisztességesek és 
ésszerűek, és megfelelnek legalább az alkalmazandó jogszabályoknak. A túlórára a normál 
órabérnél több fizetés jár. Minden fizetéssel kapcsolatos megállapodásnak világosnak és 
érthetőnek kell lennie, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek juttatásaikkal. 

A munkahét nem haladhatja meg a helyi jogszabályok által előírt maximumot. Továbbá, egy 
munkahét nem lehet több heti 60 munkaóránál, beleértve a túlórát, kivéve vészhelyzetben 
vagy szokatlan helyzetekben. 

Az alkalmazottak minden héten legalább egy szabadnapot kapnak. Az egy szabadnap 
legalább 24 egymást követő órát jelent. 

Fegyelmi intézkedésként bérlevonás nem engedélyezett. 

A dolgozók megkapják a törvényesen előírt szüneteket, ünnep- és szabadnapokat, 
amelyekre törvény szerint jogosultak, beleértve a betegszabadságot és a szülési 
szabadságot. 

Minden ideiglenes, kiküldött és kihelyezett munkavégzés a helyi jogszabályok határain belül 
marad. 

Diszkriminációmentesség 

Alkalmazottaink sokfélesége pozitív tulajdonság, és senki nem részesül hátrányos 
megkülönböztetésben rassztól, bőrszíntől, nemtől, szexuális beállítottságtól, nemzetiségtől, 
szülői állapottól, családi állapottól, várandóságtól, vallástól, politikai véleménytől, etnikai 
háttértől, társadalmi származástól, társadalmi státusztól, kortól, szakszervezeti tagságtól, 
illetve akadályozottságtól függetlenül, és a fenti tulajdonságok semelyike nem játszik 
szerepet az olyan alkalmazotti gyakorlatokban, mint például előléptetés, jutalmazás vagy 
hasonló. Fizikai vagy pszichológiai bántalom formájában megnyilvánuló zaklatás, beleértve a 
szexuális zaklatást és a testi fenyítést, szigorúan tilos csakúgy, mint bármilyen kényszerítés 
vagy megfélemlítés. 

Egyforma képzettséggel, tapasztalattal és teljesítménnyel bíró alkalmazottak egyenlő 
munkáért egyenlő fizetést kapnak. 

A dolgozók megkapják az ésszerű lehetőségeket a vallási gyakorlatokhoz. Továbbá, a 
dolgozók vagy potenciális alkalmazottak nem tehetők ki olyan orvosi vagy fizikai 
vizsgálatoknak, amelyek megkülönböztető módon felhasználhatók. 

 

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG  

A nemzetközi szabványoknak és a helyi jogszabályoknak megfelelően minden alkalmazott 
számára egészséges és biztonságos munkakörnyezetet biztosítunk. 

Munkahelyi biztonság 

A munkások lehetséges biztonsági veszélynek való kitételét szabályozni kell a helyes 
kialakítás, tervezés és adminisztratív szabályozás, a megelőző karbantartás és a 
biztonságos munkafolyamatok révén, valamint a folyamatos biztonsági képzésekkel. Ahol a 
veszélyek megfelelően nem szabályozhatók ezekkel az eszközökkel, a dolgozókat 
megfelelő, jól karbantartott egyéni védőfelszereléssel és oktatási anyagokkal kell ellátni a 
veszélyhelyzetekkel kapcsolatos kockázatokról. A dolgozókat ösztönözni kell arra, hogy 
hívják fel a figyelmet a biztonsági problémákra. 
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Felkészültség a vészhelyzetekre 

A lehetséges vészhelyzeteket és eseményeket be kell azonosítani és értékelni kell, 
hatásukat pedig minimálisra kell csökkenteni vészhelyzeti tervek és válaszműveletek 
felállításával, beleértve a következőket: vészhelyzeti jelentés, alkalmazottak értesítése és 
kiürítési folyamatok, dolgozók képzése és gyakorlás, megfelelő tűzérzékelő és -oltó 
berendezések, megfelelő menekülési lehetőségek és helyreállítási tervek. Az ilyen terveknek 
és eljárásoknak az egészség, a környezet és a vagyontárgyak károsodásának minimálisra 
csökkentése áll a középpontjában. 
 

Munkahelyi sérülés és betegség 

Meg kell lenniük a helyes eljárásoknak és rendszereknek a munkahelyi sérülések és 
betegségek megelőzésére, kezelésére, nyomonkövetésére és jelentésére, beleértve a 
felkészülést a következőkre: a dolgozók ösztönzése a jelentésre; a sérüléssel járó esetek 
rangsorolása és jegyzőkönyvezése; a szükséges orvosi kezelés biztosítása; az esetek 
vizsgálata és a korrekciós intézkedések bevezetése az okok megszüntetésére; valamint a 
dolgozók munkába való visszatérésének elősegítése. 

Ipari higiénia 

Be kell azonosítani, értékelni, és szabályozni kell a dolgozók vegyszereknek, biológiai és 
fizikai anyagoknak való kitételét. A tervezés és az adminisztatív szabályozás segítségével 
kell a túlzott kitételt kontrollálni. Ha a veszély nem szabályozható megfelelően ezekkel az 
eszközökkel, a dolgozók egészségét megfelelő egyéni védőfelszereléssel kell védeni. 

Fizikai igénybevétellel járó munka 

Meg kell határozni, értékelni és szabályozni kell a dolgozók kitételét fizikai igénybevétellel 
járó feladatoknak, beleértve a manuális anyagmozgatást és nehéz vagy ismétlődő emelést, 
hosszú állást és sokszor ismétlődő vagy erőteljes összeszerelési feladatokat. 

A gép megóvása 

A gyártó és egyéb gépeket értékelni kell a biztonságot veszélyeztető helyzetek tekintetében. 
Gondoskodni kell a fizikai védőkorlátokról, reteszelőkről és elkerítőkről, valamint megfelelően 
karban kell tartani, ahol a gép sérülésveszélyt jelenthet a dolgozókra. 

Fertőtlenítés, élelmiszer és burkolat 

A dolgozók számára biztosítani kell a hozzáférést tiszta toaletthez, ivóvízhez és higiénikus 
ételelőkészítő, -tároló és étkezési lehetőségekhez. A dolgozók szállóját tisztán és 
biztonságosan kell tartani, valamint gondoskodni kell a megfelelő vészkijáratokról, biztosítani 
kell forró vízet zuhanyzáshoz, megfelelő fűtést és szellőzést, valamint biztisítani kell az 
elegendő magánterületet és a belépés és kilépés szabad biztosítását. 

Egészségügyi és biztonsági kommunikáció 

Biztosítani kell az alkalmazottak számára a megfelelő munkahelyi egészségügyi és 
biztonsági képzést anyanyelvükön. Az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos 
információkat világosan kell a létesítményben megjelentetni. 
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KÖRNYEZET 

Engedélyek és bejelentés 

Minden szükséges környezetvédelmi engedélyt be kell szerezni és fenn kell tartani, valamint 
a működési és jelentési kötelezettségeket be kell tartani. 

Elővigyázatosság és proaktív kezelés 

A fenntartható fejlődés kulcskérdés és a véges erőforrásokat a lehető leggyakrabban 
elkerüljük. Továbbá, elővigyázatosan közelítjük meg a környezetvédelmi kihívásokat, amikor 
kerüljük a veszélyes anyagokat, ahol rendelkezésre áll megfelelő és környezetbarátabb 
alternatíva. 

Aktívan dolgozunk az alábbiakkal és gondoskodunk a kapcsolódó információkról és 
dokumentációról: 

• Vegyi és veszélyes anyagok kezelése 

• Hulladékkezelés 

• Esővíz-kezelés 

• Kibocsátás levegőbe, vízbe és a talajba 

• Energiakezelés 

Környezetvédelmi felelősségvállalás 

Mindent megteszünk műveleteink során a környezetvédelmi teljesítményünk fejlesztése 
érdekében, mvalamint a hatáskörünkön belül a környezetvédelmi felelősségvállalás 
hirdetésére. Támogatjuk az olyan termékek és szolgáltatások innovatív fejlesztését, amelyek 
környezetvédelmi és társadalmi előnnyel járnak a nagyobb környezetvédelmi 
felelősségvállalás mellett.  

 

ETIKA 

Korrupcióellenesség 

Általános információ 

Zéró toleranciát gyakorlunk a korrupcióval szemben és támogatjuk a Globális Megállapodás 
10. alapelvét: "A vállalatoknak dolgozniuk kell a korrupció minden formája ellen, beleértve a 
zsarolást és a megvesztegetést." 

A Transparency International definíciója a korrupcióról: "a felruházott hatalommal való 
visszaélés személyes haszonszerzés céljából". Ez nem csak pénzügyi hasznot jelenthet, 
hanem nem-financiális előnyt is. 

Az alkalmazottak az üzleti döntéseket a Munkáltató legjobb érdeke alapján hozzák meg, nem 
személyes elgondolások vagy kapcsolatok alapján, valamint kerülik az olyan helyzeteket, 
ahol személyes érdekük összeütközésbe kerülhet, vagy úgy tűnik, hogy összeütközésbe 
kerül a Munkáltató érdekeivel.  

Értékesítés 

Csak olyan üzletben veszünk részt, ahol tisztességes versenyben vehetünk részt az 
ajánlatunk minősége és ára alapján, és nem megvesztegetési kísérlet vagy egyéb etikátlan 
magatartásforma bevetése révén.  

  



Nefab Etikai kódex 

 

Corporate HR     Page 6 (8)   
   

  

Igazgatósági tagság és hasonló 

Igazgatósági vagy hasonló testületi szolgálat nyereségorientált vállalatban vagy kormányzati 
ügynökségben nem engedélyezett, ha az potenciális érdekütközést eredményez. Az ilyen 
szolgálatokat előzetesen jóvá kell hagyatni a cégcsoprort régiós vezetőjével. Nonprofit vagy 
közszervezet igazgatóságában való részvételhez csak potenciális érdekütközés esetén 
szükséges jóváhagyás. 

  

Beszerzés 

A beszállítókat az üzleti kapcsolat létrejötte előtt ki kell értékelni. A tisztességes eljárás 
érdekében minden versengő beszállító számára ugyanazon dokumentációt, információt és 
időkeretet kell megadni az egyenlő viszonyok biztosítása érdekében.  

A beszállítók megpróbálkozhatnak a személyzetnél információ kiszivárogtatására, vagy 
személyes előnyök biztosítására a kedvező helyzetbe kerüléshez. Ilyet semelyik alkalmazott 
nem fogadhat el, illetve semmilyen egyéb módon nem juttathatja magát olyan helyzetbe, 
ahol illetéktelen befolyás alá vagy akár annak gyanújába kerül.  

A beszállítók felé a kifizetéseknek megfelelőnek, ésszerűnek és igazolhatónak kell lennie a 
törvényes termékekért vagy szolgáltatásokért cserébe. 

Ajándékok, vendéglátás és kiadások 

Nem kínálunk és nem fogadunk el ajándékot, előnyöket, visszatérítést vagy vendéglátást 
harmadik fél számára vagy részéről, ami a jogszabályok megszegését jelentené, illetve egy 
üzleti tranzakció kimenetelét befolyásolhatja, vagy amely révén vállalatunk illetéktelen 
befolyás alá kerülne.  

Különös figyelmet kell fordítani az összes köztisztviselővel vagy állami hivatalnokkal és 
alkalmazottal fenntartott kapcsolatra.  

A kifizetett ajándékok, vendéglátás és kiadások: 

• ne látszódjanak túlzottnak vagy fényűzőnek, 

• ne legyenek gyakran felajánlva, 

• ne hagyják az átvevőt lekötelezett vagy egyéb helyzetben, ahol valamit viszonzásul kell 
biztosítania 

Ajándékok 

Tipikus ajándékok az olyan kis értékű dolgok, amit ellenszolgáltatás elvárása vagy 
ellenérték viszonzása nélkül adnak át. Az ajándékok nem játszhatnak szerepet egy 
üzleti folyamatban azon túl, hogy a vállalatok közötti nagyrabecsülést jelképezik. 

• Az ajándék szerény értékű és nem kötelezi le az ajándékozottat. Általánosan 
elfogadott ajándékok pl. vállalati promóciós termékek. 

• Az ajándék nem tartalmazhat pénzt, kölcsönt vagy egyéb olyan dolgot, ami 
pénzre váltható. 

• A beszállítóktól vagy harmadik féltől kapott ajándékokat, ahol lehetséges, 
tisztelettel vissza kell utasítani. Azokban az esetekben, ahol ez nem lehetséges 
(pl. postán küldött ajándék, illetve bizonyos országokban vagy kultúrákban), az 
ajándékot közös vitrinbe kell helyezni, vagy jótékony célra kell adományozni. 

Vendéglátás 
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A vendéglátás tipikusan étkezésből és/vagy szórakoztatásból áll (pl. zenei, sport-, 
vagy színházi események), amikor a vállalat a meglévő vagy leendő ügyfelekkel és 
üzletfelekkel kíván üzleti kapcsolatot kezdeményezni vagy fejleszteni. 

• A vendéglátás engedélyezéséhez annak mindig egy üzleti tárgyaláshoz kell 
kapcsolódnia, ahol elsődleges az üzleti tartalom. 

• A vendéglátáshoz a vendéglátónak jelen kell lennie és a vendéglátásnak 
méltányosnak és szerény értékűnek kell lennie. 

Kiadások 

Néha az ügyfeleket meghívják referenciahelyszínre termékek 
bemutatására/tesztelésére, képzésekre vagy konferenciára. 

• Fizethetünk az utazásért és szerény elszállásolás költségeire a résztvevő 
ügyfelek számára, amíg részt vesznek a fent említett tevékenységekben. 

• Minden kifizetett költségnek kapcsolódnia kell az üzleti tárgyaláshoz, ahol az 
üzleti tartalom az elsődleges. 

Megvesztegetés, kenőpénz stb. 

Nem igénylünk, nem fogadunk el, nem kínálunk fel, illetve nem adunk sem közvetlenül, sem 
közvetetten semmilyen jellegű vesztegetési pénzt, kenőpénzt, illetve nem nyújtunk egyéb 
törvénytelen vagy etikátlan hasznot. 

Információ felfedése 

A munkával, egészséggel és biztonsággal, környezetvédelmi gyakorlatokkal, üzleti 
tevékenységekkel, szerkezettel, pénzügyi helyzettel és teljesítéssel kapcsolatos információk 
az alkalmazandó rendelkezések és az uralkodó üzleti gyakorlatnak megfelelően fedhetők fel. 
A jegyzőkönyvek meghamisítása, az ellátó rendszer körülményeinek vagy gyakorlatainak 
valótlan leírása elfogadhatatlan. 
 

Szellemi tulajdon 

Tiszteletben tartjuk a szellemi tulajdonjogokat. A technológia és a know-how alkalmazását a 
szellemi tulajdonjogok védelmével együtt kell végrehajtani, és az ügyfelek adatait meg kell 
óvni. 

Személyes információ 

A személyes információkat felelősségteljesen kezeljük, az azokban az országokban hatályos 
jogszabályoknak és rendeleteknek megfelelően, ahol működünk. 

Konfliktusövezetből származó ásványkincsek 

A "konfliktusövezetből származó ásványkincsek" közé tartozik a tantál, ón, volfrám (valamint 
az ércek, amelyekből származnak) és az arany, függetlenül attól, hol van a forrásuk, hol 
dolgozzák fel, illetve hol értékesítik. Arra törekszünk, hogy ne vásároljunk olyan anyagokat, 
amelyek ilyen “konfliktusövezetből származó ásványkincseket” tartalmaznak, amelyek 
közvetlenül vagy közvetetten finanszíroznak vagy előnyben részesítenek fegyveres 
csoportokat a Kongói Demokratikus Köztársaságban vagy valamelyik vele szomszédos 
országban. Ésszerűen elvárható gondossággal végzett folyamatokat vezetünk be a 
“konfliktusövezetből származó ásványkincsek” használatának kerülésére termékeinkben és 
az ellátó rendszerünkben. 
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Fogyasztói érdekek 

A fogyasztókkal való foglalkozáskor a tisztességes üzelti, marketing és reklámgyakorlatok 
szerint járunk el. Biztosítjuk azt is, hogy az általunk szállított árucikkek, illetve szolgáltatások 
minden megállapodott és bejegyzett szabványnak megfelelnek. 

Verseny 

Tevékenységeinket az alkalmazandó jogszabályoknak és rendeleteknek megfelelően 
végezzük, és tartózkodunk versenyellenes megállapodások kötésétől. 

Megfelelőségi problémák jelentése 

Bátorítjuk alkalmazottainkat, beszállítóinkat és vevőinket arra, hogy az alábbi weboldalunkon 
keresztül jelentsék be az olyan magatartást, amelyről úgy vélik, jogszabályt vagy a jelen 

Etikai kódexet sérti: http://www.nefab.com/reporting-compliance-concerns  

Nem toleráljuk a problémát a jelen Etikai kódexszel összhangban, jóhiszeműen bejelentő 
személy elleni zaklatás, diszkrimináció vagy megtorlás semmilyen formáját. 

http://www.nefab.com/reporting-compliance-concerns

