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ELŐSZÓ 

Jelen Etikai kódex (a továbbiakban: “Kódex”) meghatározza a LUCART 

CSOPORT – tehát a Lucart Spa és minden, az általa közvetlenül vagy közvetve 

ellenőrzött Társaság, és/vagy kapcsolt Vállalkozásai - Munkavállalói1 által 

elfogadott etikai alapelveket és értékeket, melyeket annak vállalati üzleti 

tevékenysége és működése során betartanak (a továbbiakban rövidítve: a 

“LUCART CSOPORT” vagy a “Csoport” vagy a “Társaságok”). 

Továbbá, a Kódex meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyeket a 

LUCART CSOPORT az etikai viselkedési normák tekintetében megvalósítani 

tervez annak érdekében, hogy szervezete megfeleljen a 231/2001. számú 

olaszországi törvényerejű rendelet (a továbbiakban: “Rendelet”) 

követelményeinek, illetve, hogy kialakítsa a társasági célok eléréséhez 

szükséges, a Társaságon belül és azon kívül követendő magatartást. Ennek 

megfelelően, a Kódex fő elemei a Társaság a 231/2001. számú törvényerejű 

Rendelet 6. és 7. cikkelyében meghatározott szervezeti, vezetési és ellenőrzési 

struktúrájának szerves részét képezik. 

Az Etikai kódex az alábbiakat tartalmazza: 

• általános alapelvek, vagyis a Csoportba tartozó Társaságok szerint 

alapvetőnek tartott, kölcsönösen osztott és elismert értékek, melyet az 

érintetteknek küldetésük megerősítése érdekében alkalmazniuk kell a 

LUCART CSOPORT zökkenőmentes működésének, megbízhatóságának 

és jó hírének elősegítése érdekében; 

• Magatartási követelmények: ezek határozzák meg azokat az irányelveket 

és normákat, amelyeket a Társaság Munkavállalóinak be kell tartaniuk az 

általános alapelvekkel összhangban, és a nem etikus viselkedés 

kockázatának megelőzése érdekében; 

• a megvalósítás módja: ez írja le a Kódexnek való megfelelés 

ellenőrzésének rendszerét, valamint annak folyamatos fejlesztését.

 
1 A munkavállaló jelenti a vezetőket, alkalmazottakat és  minden olyan személyt, aki a Csoportot harmadik felek 

felé képviselik konkrét megbízások vagy felhatalmazás alapján. 
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A LUCART CSOPORT megerősíti – jelen dokumentum révén is –, hogy új 

viselkedési modell bevezetésével felel a társadalom és a globális piacok 

kihívásaira. 

A Társaság Munkavállalói vállalják, hogy betartják jelen Kódex alapelveit és 

rendelkezéseit, akkor is, ha bármely más etikai viselkedési politikát is követ a 

LUCART CSOPORT. 

Megfelelő információ, megelőző és ellenőrző eszköz biztosítása során a 

Társaság gondoskodik a követendő magatartás átláthatóságától, szükség 

esetén közbelépve a Kódex megszegésének megakadályozása érdekében, 

valamint ellenőrzi annak hatékony betartását. 

Az Etikai kódex meghatározza azokat az etikai viselkedési normákat, amelyek a 

különféle szerepekben az érintetteket irányítják és vezetik a Társaság vállalati 

üzleti tevékenységének és üzemeletetésének végzésében a részvényesek, 

alkalmazottak, munkavállalók, külső tanácsadók, beszállítók, ügyfelek, hivatalok, 

helyi hatóságok, intézmények és más felek viszonylatában. Ezek azok a felek, 

amelyekre együttesen az érintettek kifejezéssel utalunk, amennyiben jogos 

érdekeik fűződnek a LUCART CSOPORT tevékenységeihez. 

A KÓDEX CÍMZETTJEI 

Jelen Kódex címzettjei (a továbbiakban: “Címzettek”) 

az alábbiak: 

i. a Csoportba tartozó Társaságok Igazgatóságainak tagjai/ügyvezetői 

(a továbbiakban: “Igazgatóság/Ügyvezető”); 

ii. vállalati ellenőrző szervek (Könyvvizsgálói testületek, Könyvvizsgáló 

cégek és a Csoporttag Társaságait ellenőrző más hasonló szervek); 

iii. állandó vagy határozott-idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók; 

iv. külső munkavállalók; 

v. minden olyan más harmadik fél, akivel a LUCART CSOPORT 

szerződéses viszonyban áll üzleti célkitűzései megvalósítása érdekében, 

amely tartalmazza a társaságok nevében, vagy annak számlájára történő 

– akár ideiglenes alapon - szolgáltatások nyújtását, vagy tevékenységek 
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végzését, mint például bizalmi kapcsolat kialakítását az utóbbival.  

A Társaságok Felső vezetése2 a Címzettek tekintetében vállalja, hogy: 

• megfelelő képzési és ismertető programokat biztosít a Kódex tartalmával 

kapcsolatosan; 

• biztosítja, hogy időben eljuttatja a Kódex egy-egy példányát minden 

munkavállaló számára, nyilatkozatban igazolva azt, hogy a munkavállalók 

előzetesen megismerték annak tartalmát, egyben vállalva, hogy betartják 

annak rendelkezéseit; továbbá biztosítja, hogy megjelenteti azt a Társaság 

internetes oldalán; 

•  biztosítja a Kódex időszakos felülvizsgálatát és frissítését annak érdekében, 

hogy az tükrözze a Csoport szervezeti és vezetői struktúrájában 

bekövetkezett változásokat, illetve a társadalmi tudatosság, a környezeti 

feltételek és a szabályozás fejlődését; 

• megfelelő megelőző intézkedések kialakítása és megfelelő szankciók 

alkalmazása, valamit azok bevezetésének időben történő biztosítása a 

Kódex rendelkezéseinek bizonyított megszegése esetén. 

Végül pedig, mivel a Kódex szerves részét alkotja a munkaviszonynak, a 

Csoporttag Társaságok munkavállalói vállalják, hogy jelen dokumentumban 

megfogalmazott rendelkezések szerint járnak el és viselkednek, késedelem 

nélkül jelentik azok megszegését azt követően, hogy tudomást szereznek az 

ilyen esetekről, és együttműködnek a meghatározott belső eljárásoknak 

megfelelően a Kódex alkalmazásában.

 
2 A Társaság felsővezetése jelenti az Igazgatóságot, és a Csoporttag Társaságok Osztályvezetőit a csatolt “Csoport 

Szervezeti felépítés” szerint (1.melléklet). 
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ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 

Biztonság, egészségvédelem és munkakörülmények 

A Csoport vállalja, hogy szigorúan betartja a vonatkozó egészségvédelmi és 

munkabiztonsági rendelkezéseket, és elősegíti azok alkalmazását a társaságon 

belül. 

Továbbá, a LUCART CSOPORT vállalja, hogy gondoskodik a biztonsági kultúra 

terjesztéséről és megszilárdításáról a kockázatokkal kapcsolatos magasabb fokú 

tudatosság kialakításával és minden munkavállaló felelős magatartásának 

elősegítésével.   

A Csoporttag Társaságok folyamatos ellenőrzés alatt tartják a birtokukban lévő, 

vagy általuk bérelt, vagy bármely módon általuk felügyelt létesítményeket és az 

azokhoz kapcsolódó telephelyeket, a törvényi kötelezettségeken túlmenően is, 

és a közvetlenül fenyegetőnek ítélt veszélyek elhárítását nyomon követik annak 

érdekében, hogy a munkaegészségügyi és -biztonsági követelményeket minél 

magasabb szinten biztosítsák.  

A LUCART CSOPORT folyamatosan tanulmányozza, fejleszti és megvalósítja 

azokat a stratégiákat, politikákat és üzemeltetési terveket, amelyek az olyan 

gondatlan vagy szándékos magatartás megelőzésére vagy leküzdésére 

irányulnak, amelyek közvetlen vagy közvetett károkat okozhatnak a 

munkavállalók számára, vagy a Csoporttag Társaságok tárgyi eszközeiben vagy 

immateriális erőforrásaiban.  

Minden munkavállaló köteles aktívan hozzájárulni a legmagasabb fokú társasági 

biztonsági normák betartásához oly módon, hogy tartózkodnak a jogellenes 

vagy egyéb módon veszélyes magatartástól; minden olyan esetben, amely 

személyes biztonságuk vonatkozásában különös figyelmet igényel, kötelesek 

szigorúan betartani a belső eljárásrendet, oly módon, hogy tartózkodnak az 

olyan magatartástól, amely saját vagy mások biztonságát kockáztathatja, és 

bejelentenek minden olyan helyzetet, amely veszélyezteti a saját vagy mások 

biztonságát a belső eljárásrendben meghatározott módon. 

A Csoport által alkalmazott Munkaegészségügyi- és biztonsági területtel 

kapcsolatos Biztonsági and Megelőző intézkedések megtétele, ily módon, 
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minden olyan munkavállaló elsődleges kötelezettsége, akik teljes-körű 

felelősséget vállalva aktívan részt vesznek azok alkalmazásában, kezelésében, 

karbantartásában és fejlesztésében, és akik tisztában vannak azzal, hogy milyen 

következményekkel jár az egyének és az üzlet szempontjából, ha nem tartják be 

a vonatkozó kötelezettségeket és a kapcsolódó belső eljárásrendet. 

A LUCART CSOPORT Munkavállalói biztosítják, hogy maximálisan 

együttműködnek a Megelőzési és Munkavédelmi Főosztályvezetővel (a 

továbbiakban Munkavédelmi vezető) és teljes körűen rendelkezésére állnak, 

illetve rendelkezésre állnak minden olyan személy részére, aki vizsgálatokat 

vagy ellenőrzést végez bármely köztestület nevében ezen a területen. 

Ha a Csoport Munkavállalói rendellenességeket vagy szabálytalanságokat 

tapasztalnak ezen a területen, ezeket kötelesek haladéktalanul jelenti a 

munkáltató felé, vagy értelemszerűen a munkavállaló munkaegészségügyi és 

biztonsági felelősének a 81/2008 számú Törvényerejű Rendelet 16. cikkelye 

szerint, valamint a  Munkavédelmi vezető vagy a Lucart Csoporttag Társaság 

székhelye szerinti országban érvényben lévő jogszabályban meghatározottak 

szerinti munkaegészségügyért és biztonságért felelős szakterület felé. 

Vállalati társadalmi felelősségvállalás 

A Csoport elkötelezett, hogy az üzleti tevékenységeket társadalmilag felelős 

módon végezze, nemcsak a vonatkozó törvényi követelmények szerint, hanem a 

magatartási normák betartásával, amelyeknek, alapszabályként, etikai 

szempontból is törvényeseknek kell lenniük; ez azt jelenti, hogy olyan vállalati 

politikát kell kialakítani, amely képes a pénzügyi célok és a társadalmi, valamint 

környezetvédelmi célkitűzések összeegyeztetésére a kérdéses területen, a jövő 

fenntarthatóságának figyelembe vételével. 

Integritás, becsületesség és korrektség 

A Csoport az érintettekkel a korrektség, lojalitás, együttműködés és kölcsönös 

tisztelet szabályai szerint alakítja kapcsolatait. A Csoport érdekeinek 

érvényesítése nem indokolhatja semmilyen körülmények között sem a 

tisztességtelen magatartást. A LUCART CSOPORT Munkavállalói nem 
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fogadhatnak el ajándékokat, juttatásokat vagy előnyöket, és semmilyen fajta 

rájuk gyakorolt nyomás nem befolyásolhatja viselkedésüket külső érdekek 

érvényesítése irányába. 

Az emberi méltóság tisztelete és egyenlő bánásmód  

A LUCART CSOPORT tiszteli az emberi jogokat az erkölcsi integritás védelme, 

és az egyenlő bánásmód biztosítása révén. 

A diszkriminatív magatartás, amely faji, vallási hit, életkor, egészségi állapot, 

politikai vélemény, szakszervezeti vélemény, nemzetiség, szexuális orientáció, 

illetve általánosságban bármely egyén személyes jellemzői alapján 

megkülönböztető tartalmú, nem megengedett sem a belső, sem pedig a külső 

kapcsolatokban.  

A Csoport továbbá olyan munkakörülményeket biztosít, amelyek megfelelnek az 

elemi udvariasság viselkedési szabályainak. Továbbá, eljár annak biztosítása 

érdekében, hogy megfélemlítés, zaklatás vagy üldözés esetei ne forduljanak elő 

a munka környezetben. 

Törvényesség 

Üzleti tevékenysége során a LUCART CSOPORT a működési területén 

érvényes törvényekkel és jogszabályokkal, az Etikai Kódexszel és a társaság 

belső szabályaival összhangban jár el. 

Bizalmasság 

A Csoporttag Társaságok Munkavállalói vállalják, hogy a munkájuk végzése 

során tudomásukra jutott minden információt bizalmasan kezelnek, és azokat 

nem teszik közzé, csak az üzleti tevékenységek végzése során történő 

felhasználáshoz szükséges mértékben. A LUCART CSOPORT szintén tiltja a 

munkavállalók számára, hogy az ily módon megszerzett információkat saját 

érdekükben használják fel jogtalan előny szerzésére a jogszabályokba ütköző 

módon, vagy oly módon, hogy az kárt okoz a Csoport jogaiban, eszközeiben 

vagy célkitűzéseiben. 



11 

LUCART CSOPORT 

 

 

Átláthatóság 

A LUCART CSOPORT Munkavállalói kötelesek átlátható, pontos, teljes-körű és 

érthető információt szolgáltatni, amelyek a Csoporttag Társaságok 

kapcsolatainak kialakítása során lehetővé teszik az érintettek számára, hogy 

független döntéseket hozhassanak, a szóban forgó érdekek, az alternatívák és a 

kapcsolódó következmények ismeretében. Különösképpen, a szerződések 

megkötésénél a LUCART CSOPORT köteles egyértelműen és érthetően 

meghatározni a szerződő fél felé a magatartásra vonatkozó elvárásokat az 

előrelátható körülmények között. 

Elkötelezettség a fenntartható fejlődés felé 

A LUCART CSOPORT vállalja, hogy az érvényes jogszabályokkal összhangban 

eljárva és a legjobb elérhető technológia alkalmazásával elősegíti és megtervezi 

a üzleti tevékenysége fejlődését, melynek során optimalizálja a természeti 

erőforrások kihasználást, védi a környezetet a jelenben és a jövő generációi 

számára, és támogatja a széles körben elterjedt környezetvédelmi és 

környezetvédelmi kezdeményezéseket. 

A LUCART CSOPORT üzleti tevékenységét és a vonatkozó beruházásait 

környezetvédelmi szempontból társadalmilag felelős módon végzi, biztosítva a 

közösséggel történő teljes-körű és alapos kommunikációt, összhangban a 

hatályos Összevont Környezetvédelmi törvénnyel (152/2006. számú 

törvényerejű rendelet) és az abban az országban érvényes az adott területre 

vonatkozó jogszabályokkal, ahová a Csoporttag Társaság tartozik. 

A Környezetvédelem a Csoport elsődleges célkitűzései közé tartozik, ezért a 

LUCART CSOPORT-nak dolgozó munkavállalók egyéni magatartása során is 

érvényesíteni kell azt, és a munkavállalók teljes-körű információt és utasításokat 

kell, hogy kapjanak az “energia megtakarítás”, a “hulladékkezelés” és az 

újrahasznosítható anyagok témájával kapcsolatosan. 

Egyéni és csapatmunka 

A munkának bizalmi kapcsolatokra és együttműködésre kell épülnie, a társaság 
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iránymutatásainak megfelelően, és a munkavállalók kollegiális viszonyára.  

A csapatmunkát ösztönözni kell. A személyes érdekek nem ütközhetnek a 

vállalati célkitűzésekkel. 

A LUCART CSOPORT humán erőforrásait tekinti a legfőbb tőkéjének, 

következésképpen beruház a személyzet folyamatos képzésébe, a szakmai 

hozzáállásuk kialakításának elősegítésébe és a személyzet minden egyes 

tagjának szakmai fejlődésébe, kizárólag az érdemeik alapján, valamint biztosítja 

a megvalósítandó konkrét célkitűzések elérésében való egyéni részvételt és 

felelősségvállalást, valamint az ehhez szükséges eszközöket. 

MAGATARTÁSI KÖVETELMÉNYEK 

a. A részvényesekkel és a számviteli kérdésekkel kapcsolatos magatartási 

kritériumok  

Pénzmosás 

A LUCART CSOPORT vállalja annak biztosítását, hogy gazdasági és pénzügyi 

tevékenysége nem válik olyan eszközzé, amely, akár esetlegesen, lehetővé 

teszi az illegális tevékenységeket, vagy a bűnszervezeteket és terrorista 

szervezetek működését. 

A Csoport alkalmazza a nemzeti és nemzetközi pénzmosás ellenes 

jogszabályokat. 

A LUCART CSOPORT, ennek megfelelően, a legnagyobb gondossággal 

ellenőrzi a kereskedelmi partnereiről, beszállítóiról, partnereiről és tanácsadóiról 

elérhető információkat annak érdekében, hogy azok tisztességét és 

jogszerűségét igazolja, mielőtt üzleti kapcsolatokat létesít azokkal. Továbbá, a 

Csoport ellenőrzi azt is, hogy azok a tranzakciók, amelyekben részt vesz, még 

potenciálisan se jelentsék annak kockázatát, hogy bűncselekményekből 

származó pénz vagy áruk elfogadását, helyettesítését vagy felhasználását teszik 

lehetővé.  

Tisztességes partnerek  

Mielőtt beszállítókkal üzleti kapcsolatokat létesít, vagy szerződést köt – az 
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egyszeri esetek kivételével - a Címzetteknek meg kell arról bizonyosodniuk, 

hogy a szóban-forgó beszállítók jó hírnévvel rendelkeznek-e, hogy kizárólag 

törvényes tevékenységeket folytatnak-e, és hogy betartják-e a LUCART 

CSOPORT-éval megegyező etikai alapelveket. 

Nyilatkozatok 

Ha a Csoporton kívüli fél, mint például a média, pénzügyi elemzők, vagy 

befektetők, közvetlenül vagy közvetve, vagy más feleken keresztül kérdéseket 

tesz fel a LUCART CSOPORT-ról, csak abban az esetben lehet válaszolni, ha a 

válaszoló arra felhatalmazással rendelkezik. Kivéve az olyan kéréseket, amelyek 

a nyilvánosság számára hozzáférhető pénzügyi információkra vonatkoznak, a 

fenti követelménynek szigorúan meg kell felelni, mivel a nem megfelelő vagy 

helytelen válasz, vagy bizonyos információ tagadása vagy elutasítása a 

Csoportra negatív hatással lehet.  

Pénzügyi beszámolók (a számlák, és az eredménnyel kapcsolatos 

kommunikáció) 

A Csoporttag Társaságok vállalják, hogy a pénzügyi beszámolók készítésével 

kapcsolatos minden jogszabályt betartanak. A pénzügyi beszámolók 

készítésében résztvevő minden Címzett köteles biztosítani, hogy nincsenek 

olyan pontatlanságok, amelyek a Társaság pénzügyi beszámolóiban szereplő 

pénzügyi kimutatások valóságnak megfelelő bemutatását meggátolnák. A 

pénzügyi információk közzététele magas minőségének biztosítása érdekében, a 

Társaság pénzügyi kimutatásaiban résztvevő Címzettek kötelességszegését, az 

ilyen személyek valós vagy látszólagos érdekellentétét, vagy az adott 

személyekre vonatkozó etikai szabályok be nem tartását jelenteni kell a 

szakterület-vezetőnek.  

Belső ellenőrzések 

A Csoport ösztönzi a megbízható gazdasági szempontok figyelembe vételét 

minden szinten. 

Az ellenőrzésekhez való pozitív hozzáállás jelentősen hozzájárul az üzleti 
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hatékonyság javításához. 

A belső ellenőrzés az az eszköz, amelyet a Csoport a társaság 

tevékenységének irányítására, kezelésére és ellenőrzésére alkalmaz a 

jogszabályoknak és a társaság eljárásrendjének való megfelelés, a Csoport 

eszközeinek megóvása, az üzleti hatékonyság kezelése és pontos és teljes-körű 

számviteli és pénzügyi adatok biztosítása érdekében. 

A Lucart Csoport célja a belső ellenőrzések hatékonyságának és 

eredményességének biztosítása, és ily módon teszi elérhetővé az üzleti 

folyamatok integrált kezelésének fejlett rendszerét a számítógépes információ 

segítségével (úgynevezett Vállalatirányítási Információs Rendszer - ERP), a 

kérdéses üzleti folyamatok (tehát beszerzés, termelés, raktározás, értékesítés, 

számvitel, személyzet, stb.) frissítésének és folyamatos javításának szem előtt 

tartásával. 

A szervezet minden szintjén feladat a hatékony és eredményes belső ellenőrzési 

rendszer kialakításához történő hozzájárulás, és ily módon az aktív részvétel a 

vállalati ERP megvalósításában, kezelésében, karbantartásában és 

fejlesztésében.  Ezért a Társaságok minden munkavállalója saját munkakörén 

belül, és az azzal kapcsolatos feladatokat is tekintve, felelős a belső ellenőrzési 

rendszer megfelelő működéséért. 

A Csoporttag Társaságok kötelesek biztosítani, hogy az ellenőrzési hatáskörrel 

felruházott társasági testületek szabad hozzáféréssel rendelkezzenek az 

adatokhoz, dokumentációhoz és minden olyan információhoz, amely szerepük 

betöltéséhez szükséges. 

A Címzettek kötelesek teljes-körűen együttműködni az ellenőrzési hatáskörrel 

rendelkezőkkel; tilos olyan cselekedeteket végrehajtani, amelyek akadályozzák 

az intézményi testületek és/vagy ezzel a funkcióval felruházott belső 

szervezetek ellenőrzési funkciójának végrehajtását.  

Társasági dokumentumok pontossága és megőrzése 

Minden Címzett kötelessége, hogy a társaság vezetésével kapcsolatos 

információk dokumentálása és jelentése valósághű módon és pontosan történik. 

Ez a szabály, többek között, vonatkozik az álláspályázatokkal, a ledolgozott 



15 

LUCART CSOPORT 

 

 

óraszámok nyilvántartásával, a reprezentációs kiadásokkal, termelési adatokkal, 

értékesítéssel és kereskedelmi és/vagy marketing tevékenységekkel 

kapcsolatos információkra. A fenti dokumentumok meghamisítása vagy 

módosítása, vagy a hamis dokumentáció tudatos jóváhagyása komoly 

következményekkel jár az érintett személy(ek) vonatkozásában.  

A társasági iratoknak pontosan kell tükrözniük a Társaság vezetésével 

kapcsolatos tényeket és a jogszabályokban meghatározott követelményeket, 

illetve azokat a vonatkozó és általános elfogadott számviteli alapelvek szerint 

kell elkészíteni. 

A társaságról szóló, a könyvekben rögzített tények tudatos elrejtése vagy 

eltitkolása, és/vagy megjelenítésének elmulasztása tilos; ugyanez vonatkozik a 

LUCART CSOPORT minden egyéb olyan dokumentációjára, amely alkalmas a 

Csoport pénzügyi helyzetének bemutatását befolyásolni. 

A társaság munkavállalói vagy a társaságnak dolgozó személyek nem 

eszközölhetnek fizetéseket a Csoporttag Társaság érdekében vagy terhére, a 

megfelelően alátámasztó dokumentáció és hivatalos engedélyezés nélkül. 

Szigorúan tilos rejtett források és tartalékok képzése és/vagy fenntartása. A 

LUCART CSOPORT ösztönzi a gyártó és frissítő programok fejlesztését, annak 

érdekében, hogy azok a Címzettek, akik a termelésért és a számviteli 

dokumentáció kezeléséért felelősek, nyomon követhessék a jogszabályokat 

(beleértve a kötelező dokumentáció és könyvek megőrzésére vonatkozó, 

törvények, jogszabályok, belső követelmények, szakmai szövetségek 

rendelkezései). 

A Címzetteknek biztosítaniuk kell, hogy a Társaság információi megfelelően 

kerüljenek felhasználásra.  

Az információkat a hatályos törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell 

megőrizni, és a LUCART Csoport a dokumentumok megőrzésére/ 

ártalmatlanítására vonatkozó szabályainak megfelelően kell kezelni. Azokat a 

dokumentumokat, amelyeket már nem kell megőrizni a dokumentumok 

megőrzésére / ártalmatlanítására vonatkozó szabályok szerint mindenképpen 

meg kell semmisíteni, vagy ártalmatlanítani kell. 

A Címzetteknek a szakterület-vezetőhöz kell fordulniuk a saját szektorukra 
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vonatkozóan a dokumentáció megőrzésével kapcsolatos gyakorlat 

vonatkozásában.  

A fenti személyeket értesíteni kell, ha tudomásukra jut bármely vizsgálat, vagy 

értesítik őket ilyenről. 

Védelmi okokból, minden olyan dokumentumot, amely a fenti vizsgálatokkal 

kapcsolatos lehet, vagy más egyéb dokumentumokat, amelyek a vizsgálatok 

során vagy a későbbiekben bármely jogi eljárásban beterjesztésre kerülnek, 

meg kell őrizni, a dokumentumok megőrzésére vonatkozó szabályoktól 

függetlenül. Bármely olyan kérést, amely valamely dokumentum folyamatban 

lévő vagy lezárt bűnügyi eljárásban való relevanciájára vonatkozik, a fenti 

személyekhez kell továbbítani. 

A számviteli nyilvántartások átláthatósága 

A számviteli átláthatóság a vonatkozó számviteli nyilvántartások alap adatainak 

pontosságán, valódiságán és teljességén alapszik. A társasági testületek 

minden egysége, a vezetés és az összes munkavállaló köteles, saját 

feladatkörükön belül, az együttműködésre, annak biztosítása érdekében, hogy a 

vezetői információ pontosan és a megfelelő időben kerüljön rögzítésre a 

könyvekben. 

Minden műveletet és tranzakciót engedélyezni kell, azoknak ellenőrizhetőnek, 

törvényesnek, konzisztensnek, következetesnek kell lennie, és megfelelően kell 

azokat beazonosítani és helyesen kell rögzíteni a megfelelő időben a vállalat 

számviteli rendszerében a jogszabályok rendelkezéseivel összhangban és a 

vonatkozó számviteli politikák alapján. 

Tilos olyan cselekedetek végrehajtása, amelyek sértenék a mérleg információ 

átláthatóságát és nyomonkövethetőségét.  

A vonatkozó alátámasztó dokumentációt meg kell őrizni minden elvégzett 

tranzakció aktájában, hogy az lehetővé tegye a: 

- zökkenőmentes, naprakész számlarögzítést; 

- jellegének beazonosítását és az alapul szolgáló indok beazonosítását; 

- a különféle felelősségi szintek meghatározását, munkamegosztást és 

feladatok szétválasztását; 
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- a tranzakció pontos rekonstrukcióját a hibalehetőség csökkentése 

érdekében, mind a tények, mind az értelmezés szempontjából. 

Az alkalmazottak és a társaságnak dolgozó személyek – az utóbbi esetben a 

rájuk vonatkozó mértékben –, akik tudomást szereznek a számviteli 

nyilvántartások alapját képező számlákkal vagy dokumentációval kapcsolatos 

mulasztásról, hamisításról vagy gondatlanságról, kötelesek tájékoztatni a 

tényekről a felettes szervüket, vagy azt a szervezetet, amelyhez tartoznak. 

b. A munkavállaló és a Társaság viszonyában tanúsított magatartás 

követelményei 

Bizalmas információ 

A Csoport felé fennálló kötelezettségeik vonatkozásában, minden Címzett 

köteles a LUCART CSOPORT bizalmas információit megőrizni, és kizárólag a 

Csoporton belül használhatja azt a Csoport érdekében. A “bizalmas 

információ” 

kifejezés olyan információkat jelent a Társaság jelenlegi és tervezett üzleti 

tevékenységével kapcsolatban, amelyek nem nyilvánosan hozzáférhetőek és 

amelyek, ha jogtalanul használják vagy hozzák nyilvánosságra azokat, pénzügyi 

előnyöket jelenthetnek harmadik felek számára és tisztességtelenül kárt 

okozhatnának a Csoportnak. 

Bizalmas információ lehet, például, de nem kizárólagosan, 

a szolgáltatásokkal és új termékekkel kapcsolatos üzleti titkok vagy know-how, 

titoktartási szerződések/megállapodások, újítások, marketing és értékesítési 

kampányok és stratégiák, ügyfelekkel és beszállítókkal kapcsolatos információk, 

árazási és beszerzési stratégiák, pénzügyi adatok, termelési folyamatok és 

technikák, számítógép szoftver, adatok, képletek, alkotások, technikák, és 

nyilvántartások. 

A harmadik felek által a Csoportra bízott Információt szintén bizalmasan kell 

kezelni. 

Minden bizalmas információ a LUCART CSOPORT tulajdona (és/vagy azoké, 

akik jogot kaptak szellemi tulajdona használatára), és kizárólag a társaság 

érdekében használhatóak fel. 
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Különösképpen azok a Címzettek, amelyek birtokában vannak, vagy 

hozzáféréssel rendelkeznek bizalmas információkhoz: 

- nem adhatnak át a fentiek szerinti információt a Csoporttag Társaságon 

kívüli személyeknek. Következésképpen, nem beszélhetik meg a fenti 

bizalmas információkat a családtagjaikkal, üzlettársaikkal, vagy 

ismerőseikkel, vagy nyilvános helyeken, beleértve a taxikat, lifteket és 

éttermeket; 

- nem használhatják az információkat saját javukra, vagy a Csoporttag 

Társaságon kívüli személyek javára; 

- biztosítaniuk kell, hogy a bizalmas információhoz csak jelszóval lehet 

hozzáférni vagy, alternatív módon, biztonságos helyen kell tárolni 

használata során a felelős Címzettek szigorú felügyelete alatt; 

- nem adhatnak át bizalmas információt más Címzetteknek, hacsak az nem 

alapvető fontosságú a társaság célkitűzéseinek eléréséhez. 

Az információk bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség nem szűnik meg a 

Csoporttag Társasággal fennálló kapcsolat megszűnésekor.  

A bizalmas információ új munkáltatónak, vagy más személyeknek történő 

átadására vonatkozó tiltás a munkaviszony megszűnése után is érvényes 

marad. 

A kapcsolat megszűnésekor a Címzettek kötelesek a szakterület-vezetőjük 

számára elküldeni minden olyan dokumentumot és egyéb anyagot, amelyek a 

LUCART CSOPORT bármely vállalatának bizalmas információit tartalmazzák. 

Jelen titoktartási kötelezettség megszegése komoly következményekkel járhat 

az érintett személyekre. Saját bizalmas információi megőrzése mellett a Csoport 

vállalja, hogy tiszteletben tartja más felek bizalmas információt.
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Konzultációk és szakmai szolgáltatások 

A Tanácsadók és a külső ideiglenes személyzet és a beszállítók kötelesek 

ugyanazokat a magatartási követelményeket betartani, mint a LUCART 

CSOPORT munkavállalói, egy vagy több Csoporttag Társasággal, vagy az ő 

megbízásukból végzett üzleti tevékenységük végrehajtása során. 

A munkavállalók számára tilos minden olyan cselekedet végrehajtása, beleértve 

közvetve harmadik feleken keresztül is, amely nem megengedett a társaság 

politikája szerint. 

Mindenki, aki egy vagy több Csoporttag Társaság megbízásából vagy javára jár 

el, köteles megtartani és megőrizni a LUCART CSOPORT szakmai jóhírnevét és  

a tisztességéről és korrektségéről alkotott képet. 

Személyes adatok védelme 

A Társaság védi a Címzettek személyes adatait a legmegfelelőbb biztonsági 

óvintézkedésekkel és intézkedésekkel, a Címzettektől időre-időre bekért 

személyes és/vagy érzékeny adatok kezelése tekintetében. 

A vonatkozó jogszabályokkal összhangban tilos érdeklődni a Címzettek 

véleményéről, preferenciáiról, személyes ízléséről és általában magánéletéről. 

Szintén nem megengedett – a törvény által meghatározott eseteket kivéve – a 

személyes adatok átadása/nyilvánosságra hozatala az érintettek beleegyezése 

nélkül; ezért olyan szabályok szükségesek, melyek lehetővé teszik a személyes 

adatokra vonatkozó politika figyelemmel kísérését a Címzettek számára. 

Ha olyan cselekedetek fordulnak elő, amelyekről úgy ítélik meg, hogy azok nem 

felelnek meg a Csoport által az adatokra vonatkozóan alkalmazott politikában, 

vagy a területre vonatkozó egyéb politikákban szereplő követelményeknek, vagy 

a biztonsági normáknak, ezeket haladéktalanul jelenteni kell a szakterület-

vezetőnek, vagy a személyes adatok kezeléséért felelős adatkezelőnek.  

Pszichoaktív szerek és alkohol használata 

Minden Címzett személyesen köteles hozzájárulni a kölcsönös tisztelet 

megteremtéséhez és fenntartásához a munkahelyen.  
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Ha valakit alkohol, pszichoaktív szerek vagy hasonló hatást kiváltó szerek 

használatán kapnak, vagy ezek hatása alatt van munkavégzés során, vagy a 

munkahelyen, az úgy tekintendő, hogy tudatosan vállalja az adott környezet 

veszélyeztetésének kockázatát. 

Összeférhetetlenség 

A Kódex Címzettjei kötelesek biztosítani, hogy minden üzleti döntést a Társaság 

érdekében hoznak. Következésképpen, el kell kerülniük minden olyan helyzetet, 

amelyben összeférhetetlenség áll fenn a személyes vagy családi pénzügyi 

tevékenységek és a Csoporttag Társaságok számára végzett munka között, 

amely sértené a független ítéletet és választást. 

Ha a Címzettek olyan helyzetbe kerülnek, hogy az, akár potenciálisan is, 

összeférhetetlenséget jelent vagy eredményezhet, erről a szakterület-

vezetőjüket írásban és időben értesíteniük kell. 

Esetleges összeférhetetlenség esetén, már az első előfordulásnál teljes-körű 

jelentést kell benyújtani a szakterület-vezetőnek a megfelelő időben. 

Továbbá, különös tekintettel a munkavállalókra, a munkavállalók nem 

szerezhetnek előnyöket azokból a lehetőségekből, amelyek a birtokukban lévő 

eszközök vagy információ, vagy a Csoporttag Társaságban betöltött pozíciójuk 

kihasználása révén adódnak, és a munkavállalók nem végezhetnek olyan 

tevékenységet, amely a LUCART CSOPORT számára konkurenciát jelent. 

Csupán példaképpen, és nem korlátozódva az alábbiakra, az alábbi helyzetek 

összeférhetetlenséget jelenthetnek: 

- gazdasági és pénzügyi érdekeltségek (beleértve a családon keresztül) 

a beszállítókban, ügyfelekben vagy versenytársakban; 

- ajándékok, pénz vagy bármelyen szívesség elfogadása egyénektől, 

társaságoktól vagy hivataloktól, amelyek üzleti kapcsolatban vannak, 

vagy szeretnének üzleti kapcsolatba kerülni a Csoporttag 

Társaságokkal; 

- a társaságon belüli saját pozíció vagy a munkájuk során szerzett 

információ felhasználása, amely összeférhetetlenséget eredményez a 

saját és a társaság érdekei között. 
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Számítógépek és kommunikációs eszközök 

Minden Címzett köteles a szükséges lépéseket megtenni számítógépük, 

üzenetrögzítőjük, vagy jelszavaik biztonsága érdekében. A jelszavak 

használatával kapcsolatban az alábbi szabályoknak kell megfelelniük:  

- biztosítani kell, hogy olyan jelszót használnak, ami nem kitalálható, 

például nem a keresztnevük vagy a vezetéknevük; 

- biztosítani kell, hogy a jelszót legalább háromhavonta egyszer 

megváltoztatják; 

- nem adhatják meg a jelszót a Társaságon kívül senkinek, nem írhatják le 

azt, és nem tehetik azt hozzáférhetővé mások számára. 

Minden elektronikusan tárolt érzékeny, bizalmas vagy titkos információt jelszóval 

kell védeni. Ha bármely okból azt gondolják, hogy a jelszó vagy a társaság 

számítógépeinek vagy kommunikációs eszközeinek, beleértve a 

számítógépeket, üzenetrögzítőt vagy email-t, biztonsága veszélyben van, a 

jelszót haladéktalanul meg kell változtatni és az esetet jelezni kell a szakterület-

vezetőnek. 

A LUCART CSOPORT erőforrásait tilos illegális célokra, zűrzavar okozásra vagy 

mások számára sértő módon használni. 

Email vagy egyéb rögzített üzenet küldésekor, nem megfelelő megjegyzéseket 

tenni, vagy olyan kifejezéseket használni, képeket vagy egyéb rögzítéseket 

küldeni, amelyek mások számára zavarba ejtőek lehetnek, ha olvassák azt. Nem 

szabad elfelejteni, hogy a “privát” email üzenetek könnyen széles közönség elé 

kerülhetnek, és ha már elküldték azokat, nem lehet visszahívni.  

A számítógépek és kommunikációs eszközök használata a társasági 

szabályzatokkal és a személyes adatokra vonatkozó szabályzatokkal 

összhangban kell, hogy legyen a szerzői jogok és szellemi tulajdonjogok, 

valamint a védjegyek, szabadalmak és üzleti titkok tekintetében. 

Személyzet toborzása és felvétele 

Személyzet felvételére abban az esetben kerül sor, egyrészt, ha a társaságban 

a piacon szükséges képességek és szakmai kompetenciák nincsenek jelen, 

illetve, ha a Csoporttag Társaságok növekedésének és fejlődésének érdekében 
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fiatal munkaerő felvételébe invesztál a társaság. 

A humán erőforrások fejlesztése a LUCART 

CSOPORT elsődleges célja. 

Ennek érdekében megfelelő intézkedéseket tesznek a kivételezés és annak 

elkerülése érdekében, hogy a toborzás során a jelölteket bármely módon 

megkülönböztetéssel kezeljék, azáltal, hogy a jelöltek hozzáállását és 

képességeit értékelik a betöltendő szerep profiljához képest.  

A vezérigazgató erre vonatkozó hatáskörétől függetlenül, a felvételre váró 

személyzet toborzása és kiválasztása az egyes szakterületek vezetőinek a 

feladata és azt a jelöltek személyes adatokhoz való jogának figyelembe 

vételével kell elvégezni, kizárólag az objektivitás és átláthatóság kritériumai 

alapján, 

biztosítva az egyenlő esélyeket és elkerülve a kivételezést. 

A személyzet minden tagját szabályszerű munkaszerződéssel, a munkaerő 

felvétel helyén érvényes jogszabályok szerint kell felvenni; az illegális munka 

minden formája tilos és nem megengedett. 

A felvételkor és a vállalati munkája megkezdésének kezdeti szakaszában, 

minden Munkavállaló pontos információt kap különösképpen a 

munkaviszonyukra vonatkozó szabályzatokról, a követelményekről, a 

Munkaegészségügyi- és biztonsági megelőző intézkedésekről, a társaság 

politikájáról, valamint jelen Kódex rendelkezéseiről annak érdekében, hogy 

késedelem nélkül megismerhesse a társaságot és minél gyorsabban 

integrálódhasson a Társaság életébe és kultúrájába. 

A társaság tulajdonának használata és védelme 

Minden munkavállaló köteles a kellő gondossággal és felelős magatartással 

eljárni a társaság tulajdonának megóvása érdekében annak használatát 

meghatározó üzemeltetési eljárások betartásával, valamint köteles azt pontosan 

dokumentálni. 

Különösképpen, a LUCART CSOPORT minden munkavállalója köteles: 

- a reá bízott tulajdont az elvárható módon és tisztelettel kezelni; 

- elkerülni a társaság tulajdonának oly módon történő használatát, amely 
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kárt okozhat vagy csökkentheti annak hatékonyságát, vagy bármely 

szempontból a Társaság érdekeivel ellentétes; 

- beszerezni a szükséges engedélyt abban az esetben, ha a tulajdont a 

társaság létesítményeinek területén kívül használja. 

Minden szükséges elővigyázatosságot meg kell tenni a Társaság tulajdonát 

érintő lopás, károkozás és nem rendeltetésszerű használat elkerülése 

érdekében. 

c. A közösséggel fennálló viszonyban tanúsított magatartás 

követelményei 

Támogatások és szponzorált utazások 

A normál üzletmenet során természetes, hogy a LUCART CSOPORT 

népszerűsíti saját magát és termékeit, illetve elősegíti annak az iparágnak a 

fejlődését, amelyben működik,  támogatások nyújtása, események 

szponzorálása, illetve a meglévő és potenciális ügyfelek számára utazások 

szervezése révén, amelyeknek költségét a társaság viseli. 

Ezeket a költségeket és kiadásokat előzetesen meg kell vizsgálni annak 

ellenőrzése érdekében, hogy azok összhangban vannak-e jelen Kódex 

követelményeivel, a Rendelettel, más hatályos jogszabályokkal és a Társaság 

erre a területre vonatkozó politikáival. Amennyiben ebben a kérdésben kétség 

merülne fel, azt előzetes vizsgálatra a Csoporttag Társaság 

Igazgatósága/Ügyvezetője elé kell terjeszteni. 

Reprezentációs költségek 

Az harmadik felek vendéglátásával kapcsolatos étkezési költségek, az utazási 

és reprezentációs költségek elfogadható értékben merülhetnek fel és csak 

indokoltan üzleti célokra. Minden fenti kiadás kizárólag a hatályos jogszabályok 

és a Társaság Csoport erre a területre vonatkozó politikái szerint vehető 

figyelembe. 
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Közhivatalokkal történő kapcsolattartás 

A Csoporttag Társaságok és a közhivatalok, köztisztviselők, tisztviselők vagy 

állami tisztségviselők közötti kapcsolat szigorúan a vonatkozó törvények és 

jogszabályok rendeletein,valamint a Csoport által jóváhagyott konkrét politikákon 

kell hogy alapuljon, és semmilyen módon nem veszélyeztetheti a LUCART 

CSOPORT integritását és imázsát.  

A közhivatalokkal, köztisztviselőkkel, vagy állami tisztségviselőkkel kapcsolatos 

bármely jellegű feladat elvégzése és kapcsolatok kezelése kizárólag az erre 

kijelölt társasági funkciók és felhatalmazással rendelkező munkavállalói 

feladatkörébe tartozik. Kifejezetten tilos pénzt vagy más előnyt juttatni vagy 

ígérni  jogellenes célokra vagy előnyszerzés érdekében.  

Ez a magatartás nem csak a közvetlenül átadott pénzre és/vagy ígéretekre 

vonatkozik, hanem a közvetettekre is, bármilyen formában, beleértve a 

tanácsadókon vagy harmadik feleken keresztül. Kétség esetén a Címzettek 

kötelesek a szakterület-vezetőjükhöz fordulni. 

Igazságügyi hatóságokkal való kapcsolattartás  

Igazságügyi eljárások esetén (közigazgatási, polgári, büntető és gazdasági 

ügyekre vonatkozó eljárások), a LUCART CSOPORT vállalja, hogy a törvénynek 

megfelelően és jelen Etikai kódex rendelkezései szerint jár el. 

Különösképpen tilos a Csoporttag Társaságot vagy Társaságokat jogi 

eljárásokban képviselő vállalati testületeknek vagy meghatalmazott 

munkavállalóknak pénzt vagy egyéb előnyt adni vagy ígérni az ügyésznek, 

bíróknak, bírósági alkalmazottaknak, és a tanúknak, annak érdekben, hogy az 

eljárás kimenetelét a LUCART CSOPORT javára befolyásolják. 

Ajándékok és előnyök 

Kifejezetten tilos olyan ajándékot adni bármely formában, amely önmagában úgy 

értelmezhető, hogy a szokásos üzleti gyakorlatot vagy udvariasságot 

meghaladja (nem haladhatja meg a maximum elismert értéket vagy nem lehet 

több, mint 150 euro), vagy bármely módon az a célja, hogy kedvező elbánást 
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eredményezzen bármely olyan műveletben, amely a LUCART CSOPORT-hoz 

köthető. 

Különösképpen tilos olyan ajándékot adni bármely formában köztisztviselőknek 

vagy családtagjaiknak, vagy egy Csoporttag Társasággal vagy Társaságokkal 

kapcsolatban lévő magánszemélyeknek (ügyfelek, beszállítók, banki ügyintézők, 

stb.), amely meghaladja a fenti közepes értéket. 

Ez a magatartási szabály vonatkozik az adott és az ígért ajándékokra is, 

valamint a kapott ajándékokra. Meg kell jegyezni, hogy az ajándék fogalmában 

szerepel minden kapott előny is (a Társaság kereskedelemi gyakorlatán kívüli 

árengedmények, munkaajánlat ígérete, stb.). 

A Lucart és alkalmazottai semmilyen karácsonyi ajándékot vagy egyéb 

ajándékot nem fogadnak el. 

Munkatársaink érzékenyek erre a kérdésre, ezért nem lesznek feljogosítva ilyen 

ajándékok saját célú elfogadására, inkább a térség jótékonysági szervezeteinek 

adományozzák őket a rászorulók segítése érdekében. 

Bármely esetben a LUCART CSOPORT nem alkalmaz a törvény, az üzleti 

szokások és gyakorlat, illetve a vele kapcsolatban álló társaságok vagy 

szervezetek etikai kódexe szerint nem megengedett gyakorlatot. 

d. A beszállítókkal és tanácsadókkal fennálló viszonyban tanúsított 

magatartás követelményei 

A Csoport vállalja, hogy olyan megfelelő szakmai színvonalú beszállítókat és 

külső vállalkozókat keres, akik egyetértenek a Kódex alapelveivel és tartalmával 

és elősegítik tartós kapcsolatok kiépítését annak biztosítása érdekében, hogy a 

Kódex alapelvei és tartalma megóvása és megvalósításának elősegítése 

progresszív módon javul. 

A beszerzéssel kapcsolatos viszonyokban, az áruk beszállítása és a külső 

felekkel (beleértve tanácsadók, megbízottak, stb.) kapcsolatos együttműködés 

terén a Címzettek kötelesek: 

- a beszállítók és külső vállalkozók együttműködését biztosítani annak 

érdekében, hogy az ügyfelek és vásárlók igényei mindenkor kielégítésre 

kerüljenek a minőségre, költségekre és szállítási időkre vonatkozó jogos 
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elvárásaiknak megfelelően; 

- betartani a belső eljárásrendet a beszállítók és külső vállalkozók 

kiválasztása és a velük történő kapcsolattartás vonatkozásában és nem 

gátolhatnak meg a szükséges követelményeknek megfelelő egyetlen felet 

sem abban, hogy a Csoporttag Társaságok beszállítási szerződéseinek 

odaítélésére pályázzanak; 

- csak objektív értékelési szempontokat alkalmazni a kiválasztás során a 

meghatározott, átlátható módszerekkel; 

- betartani és betartatni a szerződés meghatározott feltételeit; 

- szabad és nyitott párbeszédet kialakítani és fenntartani a külső 

vállalkozókkal a jó üzleti gyakorlatnak megfelelően; 

- a Kódex eseteges be nem tartását időben jelenteni a szakterület 

vezetőjüknek és a felügyelő bizottságnak – ha van ilyen. 

A fizetendő összeg összemérhető kell hogy legyen a szerződésben 

meghatározott szolgáltatással, és a fizetéseket a szerződésben részletezett 

feltételekkel és módokon kell eszközölni.   

Minden beszállító és tanácsadó díját csekk, banki megbízás vagy a vállalkozó 

nevére szóló folyószámlára történő banki átutalás formájában kell megfizetni. 

AZ ETIKAI KÓDEX MEGVALÓSÍTÁSA 

A Kódex szerződéses értéke 

A Kódex teljes-körű betartása, együtt a Csoport által jóváhagyott végrehajtási 

eljárások betartásával a meglévő és a Csoporttag Társasággal megkötendő 

Munkaszerződések szerves részének tekintendőek. 

A fenti rendelkezések megszegése ily módon fegyelmi vétséget jelent, és mint 

ilyen, a társaság eljárását és büntetését vonhatja maga után a vonatkozó 

nemzeti szabályozások szerint; ilyen vétség magában foglalhatja, többek között, 

a Társaság kártalanítását okozott kár esetében.  

A Csoporttag Társaságok biztosítják a Kódex azon feleknek történő eljuttatását, 



27 

LUCART CSOPORT 

 

 

akik nem munkavállalói, de együttműködő kapcsolatban vannak a Társasággal, 

tanácsadók, megbízottak, kereskedelmi kapcsolattartók és mások, akik 

folyamatos vagy eseti szakmai szolgáltatásokat nyújtanak anélkül, hogy a 

Társaság munkavállalói lennének (beleértve azokat a feleket, akik a beszállítók 

és partnerek felé járnak el, beleértve az átmenetileg létrejövő vállalkozásokat és 

a vegyes vállalatokat) (a továbbiakban röviden: “Harmadik felek”). 

A szóban forgó szerződésekbe konkrét pontokat kell beépíteni, amelyek célja az 

alábbi: (a) információ Harmadik felek számára arról, hogy a LUCART CSOPORT 

Etikai kódexet fogadott el, amelynek megismeréséről a Harmadik felek 

nyilatkoznak és vállalják, hogy nem járnak el oly módon, amely a jogszabályok 

és az aktuálisan rájuk érvényes szabályzatok megszegését jelentené; (b) a 

Társaság azon joga, hogy megszűntetheti a kapcsolatot, vagy felmondhatja a 

szerződést, a fenti kötelezettségek megszegése esetében. 

A Kódex felügyelete 

Az Igazgatóság/Ügyvezető vállal “garanciát” az Etikai Kódexért. 

Értékek és működési alapelvek 

Jelen Etikai kódex végrehajtása a Társaságot jellemző alábbi értékeken és 

működési alapelvek alapszik. 

Értékek: 

- Az EGYÉN van a KÖZPONTBAN – az az alapelv, amelyet az olasz  

Alkotmány előír és az Európai Alkotmány megerősít; ez az az érték, amely 

a LUCART CSOPORT-ot üzleti tevékenysége végzése során irányítja: az 

egyén méltóságának tisztelete mindenkor központi a magatartásunkban; az 

üzleti tevékenységünkben a központi szerepet az embereink játsszák, a 

“csapatunk”, magasan képzett, felelősségteljes, állhatatos és határozott 

csapat, amely megbízható és pontos, tiszteli a többi embert,a gyártó és 

kereskedelmi partnereinket és mindenki mást, aki különféle módokon 

hozzájárul üzleti tevékenységünkhöz. 

- INTEGRITÁS - a szakmaiság és az átláthatóság etikai értékekben hiszünk, 
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amelyeknek be kell vésődnie a szervezetbe, és amelyet alkalmaznia kell 

minden szervezeti egységnek – a gyártástól az értékesítésig; a kutatás- 

fejlesztéstől az adminisztrációig; a szabályozási tevékenységtől a 

beszerzésig a társaság minden szintjén, a beszállítókkal és  

ügyfelekkel; a hivatalokkal, a régióval és a hatóságokkal fennálló 

kapcsolatokban. 

- SZÉLESKÖRŰ FELELŐSSÉGVÁLLALÁS – tudatában vagyunk egyedi és 

kollektív felelősségünknek az üzleti tevékenységünk végzése során és napi 

működésünk minden szintjén gyakoroljuk azt: a kezdetektől fogva a 

gazdasági célkitűzések elérését összekötöttük a környezet és működési 

területünk védelmével, a munkatársainkkal, felhasználóikkal és a 

társadalommal való törődéssel és tisztelettel. 

- KOMPETENCIA és CSAPATMUNKA – társasági kultúránkat a 

kompetencia és minőség, jegyében alkottuk meg, azáltal, hogy most és a 

jövőben is folyamatosan jelentős erőforrásokat invesztálunk a képzésbe és 

oktatásba belső készségeink folyamatos fejlesztése érdekében, az 

érdemekre és a kiválóságra helyezve a hangsúlyt a folyamatos tanulás és 

fejlődés szem előtt tartásával; tudatában vagyunk annak, hogy a készségek 

és tehetség kombinációja az, amely az együtt dolgozásra – és így a 

csapatmunkára - képes munkavállalók számára biztosíthatja üzleti 

célkitűzéseink megvalósítását; hisszük, hogy csak egy olyan csapat képes 

a folyamatos fejlődésre és fenntartható növekedésre, amely kiváló 

készségekkel tud együtt dolgozni, amely összetartó és megbízható, pontos 

és rugalmas, precíz és odafigyelő: ilyen pontosan a LUCART CSOPORT 

csapata. 

Működési alapelvek 

- a cselekedetek összhangban vannak a vállalati értékekkel; 

- a belső és külső kommunikáció, amely konstruktív, átlátható, közvetlen, 

őszinte és időben történik; 

- proaktív és nyílt részvétel a csoport és a csapat munkájában, előítélet és 

prekoncepció nélkül; 

- bizalmon és összetartáson, az egyéni érdemek elismerésén és 
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értékelésén, a tanuláson és a készségek folyamatos fejlesztésén alapuló 

üzleti tevékenység, amelynek középpontjában a kiválóság van, mind a 

műszaki területen, mind pedig az emberi kapcsolatok terén és az üzlet 

tevékenységek végzésében; 

- észszerűen ambiciózus célkitűzések és eredmények megfogalmazása, 

nem konvencionális gondolkodás, annak tudatában, hogy általánosságban 

a modern társadalom és a globális piac folyamatos változása miatt 

jelentkező kihívásoknak meg kell felelni és fokozódó mértékben kell 

azokkal szembenézni, ismerve az elkerülhetetlen nehézségeket, amelyek 

legyőzése a napi kemény munka során, a kitartás és állhatatosság révén 

megszerzett készségek alapossága és kiválósága, valamint a “csapat 

létéből” származó erő révén mindenkor lehetséges. 

Közös kötelezettségvállalások 

A LUCART CSOPORT társasági politikája, hogy betartsa a törvényeket és a 

működése szerinti szektorban érvényes szabályozásoknak. Tilos olyan 

cselekedeteket vállalni a Csoport nevében, amelyek megsértik a törvényt vagy a 

jogszabályokat. Minden Címzett köteles azokat a jogi és etikai alapelveket 

betartani, amelyek a társaság üzleti tevékenységeire vonatkoznak. A javasolt 

magatartás megfelelőségével kapcsolatos kétségek esetén a szakterület-

vezetőhöz kell fordulni és a véleményét kell kérni arra vonatkozóan, hogy 

tevékenységük megfelel-e jelen Kódex rendelkezésinek. 

A Csoporttag Társaságok kötelesek eljárásuk során az integritást szem előtt 

tartani és üzleti tevékenységüket a legmagasabb etikai normák szerint végezni. 

Mindenki köteles az ügyfelekkel, beszállítókkal, versenytársakkal és kollégákkal 

korrekt és illendő módon viselkedni. 

Tilos erőfölényt jelentő pozíció megszerzésére törekedni a 

munkakapcsolatokban manipuláció, privilegizált információ elrejtése vagy 

azokkal történő visszaélés vagy lényeges tények elferdítése révén. 

Mindenki köteles méltányos, együttműködő és konstruktív magatartást tanúsítani 

a többi ember felé. 

Jelen Kódex mind a személyes, mind pedig a szakmai magatartásra vonatkozó 

szabályokat is tartalmaz, és jelen Kódex aláírása semmilyen módon nem jelenti 
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munkaszerződés megkötését vagy nem garantálja az állandó 

munkalehetőséget. 

A Felső vezetésre vonatkozó magatartási szabályok 

Az Igazgatóság tagjai / az Ügyvezetők, a Társaság Osztályvezetői és a 

Könyvvizsgálói testület tagjai kötelesek jelen Kódex rendelkezéseit betartani, és 

a becsületesség, lojalitás, megfelelőség és integritás értékeit alkalmazni 

tevékenységük során, tudatosan szem előtt tartva a Csoport célkitűzéseit. 

Az Igazgatóság tagjai / Ügyvezetők felelősek jelen Kódex alapelveinek 

betartásáért és a bizalom és összetartás erősítésért, ami a társaság üzleti 

tevékenységeinek alapjául szolgál. 

Ennek érdekében, az Igazgatóság / Ügyvezető az üzleti célkitűzések kitűzése 

során is a Kódexben meghatározott értékeket köteles alkalmazni. Az 

Igazgatóság / Ügyvezető tisztában van azzal, hogy az Etikai Kódexben 

meghatározott alapelveket pontosan kell értelmezni.  

Osztályvezetők kötelezettségei 

A társaság minden Osztályvezetője köteles: 

a) példát mutatni a beosztottjai számára saját viselkedésével; 

b) biztosítani, hogy a beosztottjaik betartják a Kódex rendelkezéseit; 

c) biztosítani, hogy a munkavállalók értik, hogy a Kódex rendelkezéseinek 

betartása szerves és lényeges részét képezi a munkájuknak; 

d) olyan munkavállalókat és vállalkozókat kiválasztani, akik garantálják a 

Kódex alapelveinek betartását; 

e) megakadályozni saját szakterületén belül az olyan munkavállalók és 

vállalkozók elleni megtorlást, akik együttműködtek a Kódex  szerint vagy 

annak végrehajtásában.  

Munkavállalók kötelezettségei 

Minden munkavállaló köteles a Kódex rendelkezéseit megismerni, valamint 

azokat a háttér jogszabályokat, amelyek a tevékenységekre vonatkoznak a 

munkafeladataik körében. 
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A munkavállalók kötelezettsége, hogy: 

a) betartsák a Kódex rendelkezéseit, és tartózkodjanak az olyan 

magatartástól, amely annak rendelkezéseivel és normáival ellentétes; 

b) kétség esetén a szakterület-vezetőhöz forduljanak a Kódex alkalmazása 

módszereinek és háttér jogszabályok tisztázása érdekében; 

c) a szakterület-vezetőt időben tájékoztatniuk kell a Kódex esetleges 

megszegésével kapcsolatos információkról, kivéve, ha a szabálytalanság 

az utóbbit érinti; ebben az esetben, az információt az érintett “szakterület-

vezető” feletteséhez kell továbbítani; 

d) együttműködjön a Társasággal azokban a vizsgálatokban, amelyek célja 

az esetleges kötelességszegések igazolása és esetleges büntetése. 

A munkavállalók számára nem megengedett, hogy saját maguk vizsgálatokat 

folytassanak egy-egy állítólagos kötelességszegés esetén és kötelesek az ilyen 

magatartásról szóló, birtokukban lévő információt a szakterület-vezetőjük elé 

terjeszteni. 

A “szakterület-vezető” kifejezés jelenti a hivatalos felettesüket a hierarchiában, 

amennyiben az adott személy feladat vagy egyéb módon jogosult 

tevékenységeik felügyeletére és/vagy ellenőrzésére. 

Kötelességszegés bejelentése és tanács kérése 

Jelen Kódex rendelkezéseinek Címzettjei kötelesek bejelenteni a 

Felügyelő Bizottságnak (amennyiben ilyen van és ahogyan azt a 2001. évi 231.  

számú Törvényerejű Rendelet vagy az adott országban hatályban lévő 

jogszabályok előírják – a továbbiakban FB), vagy szakterület-vezetőjének 

minden olyan magatartást, amely, még ha potenciálisan is, de jelen Kódex 

rendelkezéseivel ellentétes. 

Senkit nem érhet büntetés azért, ha bejelenti a fenti szabályok jogos és gyanús 

megszegését. 

Ha az üzleti tevékenységek végzése során kétségek merülnek fel azzal 

kapcsolatosan, ha egy adott típusú magatartás összhangban van-e a Kódex 

rendelkezéseivel vagy a Társaság egyéb etikai viselkedési politikáival, a 
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Címzettek kötelesek az FB-t vagy a szakterület-vezetőjüket értesíteni. Mindenki 

külön-külön is felelős a fenti szabályok betartásáért és senki sem köteles 

“egyedül alkalmazni” azokat. 

Jelen Etikai kódex minden Címzettje írásban védett információs csatornákon 

keresztül jelentheti az Etikai kódex Szakmai Magatartásra vonatkozó 

rendelkezéseinek megszegését vagy  

gyanított megszegését: a bejelentések lehetnek névtelenek is, de mindent 

bejelentést a felelős szervezetek értékelnek, amelyek, a bejelentő 

névtelenségének garantálásával, egyenként ítélik meg, hogy jogos-e vizsgálatot 

indítani az adott körülmények között. 

A bejelentő bizalmas kezelése biztosított, a törvényi kötelezettségek figyelembe 

vételével.



33 

LUCART CSOPORT 

 

 

 

Felelősség 

A LUCART CSOPORT számára végzett munka alapfeltétele olyan magatartás 

tanúsítása, amely megfelel az összes törvényi kötelezettségnek és jelen 

dokumentum alapvető alapelveinek. A fenti szabályok be nem tartása fegyelmi 

eljárást vonhat maga után, jelen Kódex vonatkozó rendelkezései szerint, 

beleértve a lehetséges elbocsájtásig. 

Ez független a Címzettek a jelen Kódex követelményeinek megszegését jelentő 

magatartásukkal kapcsolatos polgári vagy büntetőjogi felelősségétől.  

Ha egy Csoporttag Társaság bejelentést kap állítólagos kötelességszegésről, 

köteles értékelni annak relevanciáját a cselekmény komolysága és azon 

körülmények alapján, amelyek a fenti szabályok vagy a társaság 

eljárásrendjének megszegéséhez vezettek; a Társaságnak figyelembe kell 

vennie, hogy a munkavállaló mióta dolgozik a vállalatnál, magatartását és 

társaság működéséhez való hozzájárulását. A fegyelmi eljárás lehet a bérek 

vagy a munkavégzés ideiglenes felfüggesztése, vagy elbocsájtás. Továbbá, ha 

a Társaság eszközeiben veszteséget szenved, jogi eljárást indíthat a felelősök 

ellen kártérítésért. 

A Társaság együttműködik a felelős hatóságokkal a törvényszegések esetében, 

és ahol megfelelőnek ítéli, közvetlenül értesíti az illetékes hatóságot a kérdéses 

törvényszegésről. 

A kötelességszegés kivizsgálása  

Minden kötelességszegésről szóló bejelentést haladéktalanul ki kell vizsgálni és 

a legmagasabb fokú diszkrécióval kell kezelni; különösképpen, ahol a 

munkavállalók érintettek, a vizsgálatokat a fegyelmi eljárásokra vonatkozó 

törvényi rendelkezéseknek és a kollektív szerződésnek megfelelően  kell 

elvégezni (vö. jelen Kódex vonatkozó rendelkezései). 

A kötelességszegést bejelentő személy nem végezhet maga előzetes 

vizsgálatot. Az állítólagos kötelességszegés vizsgálata összetett jogi 

problémákhoz vezethet; ha a saját kezdeményezésükre járnak el, az 

veszélyeztetheti a vizsgálat integritását és negatív következményekkel járhat a 
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munkavállaló és a Csoporttag Társaság számára. 

A jelen Kódex esetleges megszegésére vagy alkalmazásának megtagadására, 

vagy a  Társaság egyéb, az etikus magatartásra vonatkozó bejelentéseket a 

szakterület-vezetők felé kell megtenni. 

Megtorlás tiltása 

A LUCART CSOPORT megteszi a szükséges lépéseket a jogszabályok vagy a 

társasági politikák megszegésének kivizsgálása érdekében. 

A Csoporttag Társaságok elvárják a munkavállalóktól, hogy korrekt módon 

viselkedjenek és jóhiszemben járjanak el a jogszabályok vagy a társasági 

politikák megszegéséről kapott bejelentés esetében: a társaság nem tűri el azon 

munkavállalókra vonatkozó megtorlást, akik szóbeli jelentést tettek jóhiszemben 

a fentiek megszegésével kapcsolatban, vagy akik részt vettek az állítólagos 

kötelességszegés kivizsgálásában. 

A Kódex alkalmazása és fegyelmi következmények 

Jelen Kódex megszegése komoly visszahatással lehet a Társaságra vagy a 

Csoportra. 

Minden munkavállaló köteles tehát értesíteni a szakterület-vezetőjét 

haladéktalanul, vagy a FB-t, ha van, minden olyan tevékenységről, amelyről 

tudják, hogy a magatartási szabályok, vagy az általuk képviselt értékek 

megsértését kimeríti vagy kimerítheti. Jelen kódex magatartási szabályainak 

megsértése fegyelmi eljárást vonhat maga után a jogszabályok, a Nemzeti 

Kollektív Szerződés, a továbbiakban kollektív szerződés, vagy az adott 

országban az iparágra vonatkozó jogszabályok és maga a Kódex rendelkezései 

szerint. 

Ha bizonyítást nyer, hogy jelen Kódex vagy a LUCART CSOPORT egyéb 

politikájának megszegésére sor került, a Társaság fegyelmi eljárást indít a 

munkavállaló ellen a Társaság országában a működése szerinti iparágban 

alkalmazott jogszabályokban meghatározott módszerek és feltételek szerint. 

Különösképpen büntethető a kollektív szerződés, a társaság szabályzatainak és 
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az Etikai kódex fegyelmi jellegű megszegése, figyelembe véve a mulasztás 

komolyságát, a Szervezeti Modell megfelelő részében leírtak szerint A “Kódex 

szerződéses értéke” című rész rendelkezéseinek sérelme nélkül, a jelen Kódex 

alapelveinek olyan harmadik felek általi elfogadása, vagy annak rendelkezései 

vagy azok egy részének betartása akikkel a Társaságnak együttműködési 

megállapodása van, vagy szakmai tanácsadásra vagy kereskedelmi 

partnerségre vonatkozó szerződése van, az condicio sine qua non a Társaság 

és az adott felek közötti bármely típusú szerződések megkötésére vonatkozóan. 

A felek által aláírt Kódex konkrét rendelkezései vagy annak aláírásával 

elfogadott rendelkezések, a fenti pont szerint, szerves és lényeges részét alkotja 

a Csoporttag Társaságok és a felek között megkötött szerződéseknek.  

A Kódex konkrét rendelkezéseinek harmadik felek általi megszegése alapot 

szolgáltat a Társaság számára a fenti felekkel meglévő szerződéses kapcsolat 

felfüggesztésére és ex ante a szerződés kifejezett felbontásának okaként is 

értelmezhető. 

LUCART CSOPORT megköveteli a munkavállalóitól, hogy korrekt módon 

viselkedjenek és jóhiszemben járjanak el a jogszabályok vagy a társasági 

politikák megszegéséről kapott bejelentés esetében: a társaság nem tűri el azon 

munkavállalók megbüntetését, akik szóbeli jelentést tettek jóhiszemben a fentiek 

megszegésével kapcsolatban, vagy akik részt vettek az állítólagos 

kötelességszegés kivizsgálásában. 


