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ETIKAI KÓDEX
A világ és vele a csoportunk is folyamatosan változik és fejlődik, de az etikus
magatartás és a szigorúan szakmai
hozzáállás, amely minden tevékenységünket jellemzi, mindig is alapkövetelmények maradnak. Mindannyian felelősek
vagyunk az etikai kódex előírásainak
betartásáért és az integritás és az etikus
magatartás alapelveinek mindenkori
szem előtt tartásáért.

Ez a mi etikai kódexünk - egy rövid leírás
az etikus módon történő viselkedésről,
mind társadalmi, mind környezetvédelmi téren. Ez a brosúra a teljes irányelvet tartalmazó dokumentum rövidített
változata. A teljes változatot kérje közvetlen felettesétől, vagy a vállalat emberi
erőforrások osztályától.

Gyakorlati elvárások
Szeretnénk, ha elolvasnád ezt a brosúrát, megjegyeznéd irányelveinket
és tudnád, hová fordulhatsz további
információkért. Legyen ez a brosúra
egy folyamatos emlékeztető arra vonatkozóan, miként kell bánni munkatársainkkal, beszállítóinkkal ügyfeleinkkel és
a bolygónkkal.

A Te elkötelezettséged
Az Axel Johnson International munkavállalójaként arra kérünk, hogy írd alá
az űrlapot, melyben kinyilvánítod, hogy
megértetted és mindennapi munkád
során érvényesíted az alábbi viselkedési
irányelveket. Egyszerűbben; az Axel
Johnson International alkalmazottjaként
tiszteletben tartod az etikai szabályokat
és követed a vonatkozó előírásokat.
Azok az alkalmazottak, akik ezt figyelmen kívül hagyják, kockázatnak teszik
ki magukat és a csoportunkat. Fegyelmi
intézkedések is indíthatók ellenük.

Az elkövetkezendő
generációknak
Martin Malmvik
Elnök-vezérigazgató

2015 szeptemberében 193 ország
csatlakozott az ENSZ Agenda 2030

nevű globális tervéhez, amely a 2030-as
fenntartható világot írja le. Az Agenda
2030 17 célt határoz meg, melyek
a szegénység felszámolásával, a klímaváltozás megállításával illetve az
igazságtalanság és egyenlőtlenségek
elleni harccal kapcsolatosak. Ezeket
a célokat fenntartható fejlődési céloknak nevezzük, amely a világ jobbá
tételére irányuló nagyszabású kísérlet.
Az Axel Johnson International munkatársaiként, több ezer más szervezettel és
vállalattal együtt támogatjuk ezt a tervet
és felismertük azt, hogy mennyire fontos
jót cselekedni a következő generációk
érdekében. Ennek jegyében a jelen
etikai irányelvek is alapul szolgálnak
ahhoz, hogy mi, munkatársak is megtaláljuk ebben a szerepünket.

HITVALLÁSUNK ÉS ÉRTÉKEINK

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Fő értékeink különböztetnek meg és
tesznek egyedivé bennünket. Ezek
identitásunk fontos részét képezik és
kiemelhetnek minket a vetélytársak
közül. Az „így dolgozni jó” alapérték
megértése kulcsfontosságú, amikor arra
kerül a sor, hogy fenntartható munkakörnyezetet biztosíthassunk mindannyiunk
számára. A gyakorlatban ez a következőket jelenti:

Erkölcsi alapvetés

Utazások szervezése

Bánj az emberekkel méltósággal, tisztelettel és együttérzéssel. Tartsd be
a nemzetközi és helyi szabályozást
illetve a vonatkozó etikai és szakmai
cselekvési normákat.

Utazáskor a leginkább költséghatékony
és praktikus alternatívát kell választani.
Mindig vedd fontolóra a környezetvédelmi szempontból legfenntarthatóbb
opciót. A szórakozással kapcsolatos
tevékenységeket gondosan mérlegelni
kell, mivel ezek csak akkor elfogadhatóak, ha egyértelműen kapcsolódnak
az üzleti célokhoz.

• A törvényeknek és előírásoknak megfelelő munkavégzést
• Professzionalizmust

Making
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things
things
happen
happen

Cselekedj. Felkaroljuk a kezdeményezést, előre mozgatjuk a dolgokat
és teljesítjük ígéretünket.

• Becsületességet
• Felelősséget
• Tiszteletet

Ez mindannyiunkra vonatkozik!
A fenti értékek szerint történő élet segít
erősíteni a vállalkozói szellemet és
a mások iránt érzett tiszteletet a mindennapi munka során.

Good
Good to
to
work
work with
with

Az egyenlőség létrehozása
a gyakorlatban
Arra törekszünk, hogy változatos munkakörnyezetet hozzunk létre, valamennyi
alkalmazott számára egyenlő lehetőségekkel. Ne feledd, hogy az Axel Johnson
International zéró toleranciával viseltetik
a munkahelyi zaklatás, megfélemlítés
és megkülönböztetés bármely formája
ellen. Az etnikai származás, nem, szexuális orientáció illetve bármely személyes
jellemző alapján történő diszkrimináció
semmilyen formája nem elfogadható.

Kábítószerek és alkohol
Ne tedd ki magad és másokat veszélyes
és kínos helyzeteknek; sose fogyassz
alkoholt vagy kábítószert munkaidőben
illetve ne állj azok hatása alatt.

Így dolgozni jó. Mert számítanak
az emberek, számítanak a kap
csolatok, számít a tisztelet.

Farsighted
Előrelátás. Gondolkodj
hosszú távon, és válaszd
a fenntartható változatot.

Az alkalmazottaknak bármely zaklatást vagy
diszkriminatív viselkedést azonnal jelenteniük kell
közvetlen felettesüknek vagy a HR-képviselőnek.
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KOMMUNIKÁCIÓ
Belső kommunikáció
A szakmai és megfelelő nyelvezet
alapkövetelmény. Légy tárgyilagos,
ragaszkodj a tényekhez, és használj
szakkifejezéseket.

A közösségi oldalak használata
Indulj ki abból a feltételezésből, hogy
amit megosztasz vagy közzéteszel,
bárki, bárhol, bármikor elolvashatja vagy
megtekintheti. Mindig tedd fel magadnak a kérdést: „örülne-e az igazgatóm,
ügyfelem vagy üzleti partnerem, ha
meglátná ezt a tartalmat?”. Személyes
kommunikáció vagy a közösségi oldalak
használata során (ideértve a fórumokat,
blogokat és csevegőszobákat) soha
ne tegyél olyan benyomást, mintha
a vállalat nevében beszélnél. Az Axel
Johnson International termékeivel és
szolgáltatásaival kapcsolatban a közösségi oldalakon közzétett bárminemű
tartalom hirdetésnek tekintendő, ezért
azt a megfelelő eljárások használatával
jóvá kell hagyni.
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Bizalmas és tulajdonjogi
információk
Az információkat kezeld bizalmasan,
csak az adott célra használd és akadályozd meg azok szükségtelen közzétételét. A stratégiával, termékfejlesztéssel,
üzleti partnerekkel és pénzügyi eredményekkel kapcsolatos információk például
bizalmasnak számítanak. Az alkalmazottakkal kapcsolatos információk szintén
érzékenyek lehetnek, ezért azokat óvatossággal kell kezelni.

Ha a média vagy harmadik fél információt
szeretne Tőled, irányítsd őket közvetlenül
az ügyvezetőhöz vagy a vállalati
kommunikációért felelős személyhez.

A FAIR PLAY
NÉPSZERŰ
SÍTÉSE

VESZTEGETÉS
ÉS KORRUPCIÓ

AJÁNDÉKOK ÉS
VENDÉGLÁTÁS

ÉRDEKÜT
KÖZÉS

A vesztegetés, korrupció és zsarolás
mindennemű formája iránt zéró toleranciával viseltetünk. Soha ne feledd, hogy
a vesztegetés bűncselekmény, mind
a vesztegetés vagy ösztönzők felajánlása, mind pedig azok elfogadása. Mindkét oldal egyforma mértékben bűnös,
helytelen viselkedésükkel kockázatnak
teszik ki a vállalatot.
SOHA ne fogadj el és ne ajánlj fel
készpénzes vagy azzal egyenértékű
ajándékot – mivel ez általában vesztegetésnek tekintendő.

Bármilyen személyes előny felajánlása
vagy elfogadása egy, az Axel Johnson
International kapcsolatban álló beszállítótól/beszállítónak vagy üzleti partnertől/partnernek az etikai kódex
megsértésének minősül. Ez valamennyi
üzleti kapcsolatra vonatkozik.
Vannak azonban bizonyos szituációk,
melyek indokolhatnak kisebb gesztusokat. Vedd figyelembe, hogy az adott
helyzetben milyen értékű ajándék számíthat problémásnak az azt elfogadó
személy számára.
A legális mérték meghatározásában
az országfüggő helyi előírások és a vállalati irányelvek nyújtanak segítséget.

Olyan helyzetekben, melyekben személyes érdekeltség vagy előny szerzése
befolyásolhat, mindig az Axel Johnson
International legjobb érdekének megfelelően kell eljárnod. Kerüld az alábbi
helyzeteket:

Hisszük, hogy a progresszív és innovatív üzlet alapja a tisztességes verseny.
Ez valamennyiünktől elkötelezettséget
és tartást igényel:

• Termékek vásárlása családtag,
rokon vagy közeli barát által vezetett
beszállítótól

• Minden olyan tevékenység kerülését,
amely valamely partner sérelmét
okozza, vagy szubjektív előnyben
részesítésének látszatát kelti

• Személyes üzleti ügyek hivatali időben történő intézése
• Nem ésszerű mértékű ajándék vagy
szórakozási lehetőség elfogadása

• A vonatkozó helyi törvények alapszintű ismeretét

• Jogi tanács igénybe vételét, ha bármikor elbizonytalanodnál.

Kétség esetén kérj
további tanácsot
menedzseredtől vagy
az ügyvezetőtől annak
érdekében, hogy
ne kerülj etikátlan
helyzetbe.

ÜGYELJ ARRA, HOGY
TE ÉS KOLLÉGÁID
• Soha ne fogadjatok el és ne adjatok készpénzes vagy azzal egyenértékű szívességet, mivel ez általában vesztegetésnek tekintendő
• Soha ne fogadjatok el és ne nyújtsatok szívességet a közvetlen üzleti kapcsolatot
jelentőn kívüli más személyektől/személyeknek (pl. házastárs vagy rokon)

Ne feledd, hogy a versenyszabályokkal kapcsolatos
törvények és előírások megszegése rendkívüli
mértékű pénzbüntetéssel jár az Axel Johnson
International és vállalatod számára. Egy teljes
versenyprogram áll rendelkezésre - bizonytalanság
esetén kérj segítséget!
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KÖRNYEZET
Ha mindannyian személyes szinten
veszünk részt benne, a környezeti hatások csökkentése iránt érzett elkötelezettségünk már nagyobb sikerrel kecsegtet.
Versenyezzetek egymással, és gondolkodjatok aktívan arról, hogy miként
tudtok hatással lenni a napi munkátokra.
A figyelemmel kísérendő fő területek:
Az erőforrások, pl. energia és anyagok
használata – az erőforrások használatát optimalizálni és minimalizálni
kell. A gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy a lehető legkevesebb anyagot
kell használni, illetve azokat ismételten
fel kell használni, végezetül pedig újra
kell hasznosítani
Beszerzési döntések – döntéseidben
mindig érvényesüljenek környezeti
és társadalmi szempontok
Szállítás – az opciók értékelésekor
mindig vedd figyelembe a környezeti
és szociális nézőpontokat. Válassz
bölcsen, és ösztönözd a beszállítóidat
a felelősségvállalásra

?

Van ötleted arra, miként tudsz Te, a vállalatod
vagy részleged hozzájárulni a fentiekhez? Arra
bíztatunk, hogy találd meg a megfelelő ösztönzést, vagy az eljárások olyan módosításait, melyek
segítenek minket abban, hogy bolygónkat élhetőbbé tegyük a következő generációk számára.

BIZTONSÁG AZ ELSŐ SZÁ
MÚ PRIORITÁS
A biztonságra fordított figyelmet mindig
elsődleges prioritásként kell kezelni.
Ügyelj arra, hogy betartsd a biztonságos
működési eljárásokat és a vállalatspecifikus irányelveket a Te és kollégáid
egészségének és biztonságának
védelme érdekében.
Ha fenyegető veszélyhelyzetet észlelsz, vagy megelőző javaslatod van
a munkahelyi feltételek javítására vonatkozóan, értesítsd a közvetlen felettesed.

A biztonsági berendezések használata,
a vészhelyzeti rutinok
ismerete, a megfelelő
képzés, a balesetek
jelentése és utókövetése a biztonságos
munkakörnyezet alapja!

AGGÁLYOK JELENTÉSE?
Az Axel Johnson International alkalmazottjaként a jelen kódex megismerése
és betartása a munkád kötelező része.
Ha gyanús viselkedést látsz, arra bíztatunk, hogy jelentsd azt. Első lépésként
fordulj a szervezeti egységed vezetőjéhez. Ha névtelen kívánsz maradni,
használd az Axel Johnson International
kényes helyzetek kezelésére szolgáló
bejelentő szolgáltatását.

Az aggályok jelentésének módja
1. A vállalat egyik vezetőjének
2. A vállalat HR részlege képviselőjének
3. Az üzleti csoport vezetőségi
képviselőjének
4. Az Axel Johnson nemzetközi
menedzsmentjének képviselője
5. A bejelentő szolgáltatáson keresztül
A bejelentő szolgáltatás használatával
aggályaidat saját nyelveden, nyíltan vagy
névtelenül jelezheted. Valamennyi kifogást egy független külső rendszerben
kezeljük, ezzel biztosítva a bizalmasságot a kiértékelési folyamat során.

GYANÚS DOLGOT ÉSZLELTÉL?
Lépj a http://report.whistleb.com/axinter oldalra, vagy olvasd
be az alábbi QR-kódot a webhely mobil eszközön történő közvetlen eléréséhez. Aggályaid jelentéséhez kövesd a jelentési
csatornán megadott utasításokat.
A bejelentő szolgáltatással kapcsolatos további információért
keresd fel a www.axinter.com
Hogyan? QR-kód beolvasásához egy alkalmazást kell telepítened a mobil eszközödre.
Lépj be az alkalmazás-áruházba, és tölts le egy igényeid szerinti QR-kódolvasó alkalmazást.
Ezt követően nyisd meg az alkalmazást, és olvasd be a QR-kódot a kívánt cél eléréséhez.

Hasznosíts
újra!

ETIKAI KÓDEX MEGFELELŐSÉGI
NYILATKOZAT
Ezennel igazolom, hogy elolvastam és megértettem az Axel
Johnson International etikai kódexének tartalmát, és az abban
foglalt irányelveket a napi munkám során követni fogom.
Mindig segíteni fogom a vállalatot a vesztegetés és korrupció
megakadályozásában azáltal, hogy gondoskodom arról,
hogy a vállalat működését továbbra is a becsületesség,
átláthatóság, tisztesség és a fair play jellemezze. Az etikai kódex
bármely megsértését, illetve annak gyanúját jelenteni fogom
menedzseremnek vagy követem a megfelelő felterjesztési
csatornák eljárását.
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