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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ
Kedves Munkatársaim!
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Etikai Kódexének célja, hogy iránymutatást adjon
a Társaság működése során felhalmozott értékeinek megőrzéséhez, gyarapításához, tovább emelve
az elvégzett munka és a szakágazat színvonalát is.
Közfeladatot látunk el, ezért kiemelten fontos a Tulajdonosi elvárások teljesítése, amit a szervezeti
kultúrába beépült legfontosabb normák, a szabályszerűségi megfelelőség és az esélyegyenlőség
állandó ﬁgyelembevételével tudunk elérni.
Fentiek teljesüléséhez a mindennapokban és a rendkívüli helyzetekben is helyes és etikus
döntést kell tudnunk hozni. Ehhez kínál útmutatót az Etikai Kódex.
Az Etikai Kódex a Társaság minden egyes munkavállalójára érvényes, munkakörre, pozícióra
és érdekképviseleti tagságra való tekintet nélkül. Kérem, mindenki szánjon időt a kódex
tanulmányozására, a benne foglaltak elsajátítására.
Elvárom, hogy a Társaság vezetői az Etikai Kódex legelhivatottabb követőiként cselekedeteikben,
megnyilvánulásaikban példamutatóak legyenek.
Valamennyi Munkatársamat arra kérem, mindig tartsák szem előtt azt is, hogy nemcsak
munkahelyükön, hanem magánemberként is a Társaságot képviselik.
Közös munkahelyünk jövője azon is múlik, hogy a Társaság működését annak minden
szegmensében egyre magasabb színvonalon tudjuk támogatni az erősödő versenypiaci
helyzetben is.
Fentieknek megfelelően kérem Önöket az Etikai Kódexben megfogalmazottak
betartására, és hogy legyenek partnerek a Társaság felelős működésében.
Budapest, 2019.
Dávid Ilona
az Igazgatóság Elnöke
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I. Az Etikai Kódex
Az Etikai Kódex célja, hogy iránymutatást adjon a Társaság működése
során felhalmozott értékeinek megőrzéséhez, gyarapításához, tovább
emelve az elvégzett munka és a szakágazat színvonalát is.
Az etikus magatartás legfontosabb ismérvei:
• K orrektség és megbízhatóság (Társaságon belül és az üzleti
kapcsolatokban is)
• Felelősségtudat és lelkiismeretes munkavégzés
• Jogkövető magatartás
• Öncélú érdekek kizárása
• Tisztesség
• Munkáltató jogos érdekeinek tiszteletben tartása
• Titoktartás

MAGATARTÁSFORMÁK:

Etikus:
Feladatok teljes körű és határidőben történő ellátása
Konstruktív együttműködés a munkatársakkal és a szerződött partnerekkel
Megfelelő kommunikáció minden szinten
Példamutatás
Szociális érzékenység és az emberi méltóság biztosítása – különösen a vezetők
részéről
Szolgáltató szemléletű magatartás
Udvariasság

Etikátlan:
Bennfentes információk kiszivárogtatása
Elmarasztaló megnyilvánulás megoldásra való törekvés nélkül
Gördülékeny ügymenet akadályozása
Hátrányos megkülönböztetés vagy szakmailag indokolatlan előnyben részesítés
Információ torzítása vagy indokolatlan visszatartása
Mindennemű szexuális tartalmú megkülönböztetés, megjegyzés és magatartás
(zaklatás)
Összeférhetetlen foglalkoztatás ﬁgyelmen kívül hagyása
Politikai vagy vallási meggyőzésre irányuló tevékenység
Vállalati eszközök és erőforrások engedély nélküli használata
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II. Általános ajánlások a Társaság valamennyi munkavállalója számára
• A munkavégzés során feddhetetlen eljárás, és a legnagyobb fokú tiszteletet
tanúsítása a kollégák és mások iránt.
• Tisztességes javadalmazás biztosítása valamennyi munkavállaló számára.
• Munkaidő alatt a munkaköri leírásban szereplő vagy a vezető által külön
elrendelt feladatok elvégzése.
• Az esetleges konﬂiktusok kezelésénél az udvarias, a vázolt problémára
nyitott viselkedésre, a problémák azonnali, megnyugtató módon történő
orvoslására törekvés.
• A Társaság vezetőinek törekedniük kell a gyors és pontos döntéshozatalra,
a döntésekért felelősséget kell vállalniuk.
• Az érdekképviseleti szervek tisztségviselőit az általánosan elfogadott
normák, valamint a hatályos utasítások és jogszabályok adta lehetőségek
között kifejtett tevékenységük során semmiféle hátrány nem érheti.
• Gondoskodás a személyes higiéniáról és a munkakörnyezet rendben
tartásáról.
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2.1. Környezet-, egészség- és biztonságvédelem
A Társaság biztonságos, egészséges és kényelmes munkakörnyezetet
biztosít munkavállalói számára. A Társaság elvárja a munkavállalók
közreműködését a környezetre gyakorolt káros kibocsátás
minimalizálásában (például: energiatakarékos üzemmódok alkalmazása,
nyomtatás szükségességének átgondolása, üzemanyagmegtakarítás stb.),
az előírt biztonsági és egészségügyi előírások betartásában,
a kapcsolódó kockázatok csökkentésében, elkerülésében.

2.2. Esélyegyenlőség
A Társaság az esélyegyenlőség részleteiről az ÉMKK-01/2018. számú,
„Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Esélyegyenlőségi
terve - a foglalkoztatás vonatkozásában” elnevezésű szabályzatban
rendelkezik, mely megtalálható a Társaság honlapján.
http://www.emkk.hu/documents/eselyegyenlosegi_terv.pdf
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2.3. Titoktartás és adatvédelem
A Társaság működése során kiemelten kezeli és őrzi az üzleti, valamint a
személyes adatokat, információkat, mivel az a Társaság alapvető érdeke is.
A Társaság a munkavállalóktól és a külső partnerektől egyaránt elvárja a
munkavégzés során tudomásukra jutott üzleti titkoknak minősülő céges
információk titkos és bizalmas kezelését.

2.4. Jó hírnév
A Társaság elvárja valamennyi munkavállalójától az emberi érintkezés
alapvető udvariassági szabályainak betartását. A Társaság munkavállalói
sem munkahelyükön, sem azon kívül nem tanúsíthatnak olyan magatartást,
mellyel csorbíthatják a Társaság jó hírnevét. Ehhez felelős és elhivatott
munkavégzésre van szükség.
Minden munkakörben elvárt az igényes megjelenés, így különösen
az egyen- és munkaruha illő viselése, valamint a megfelelő öltözetben
megnyilvánuló tisztelet.
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2.5. Vagyonvédelem
Valamennyi munkavállalóval szemben elvárás, hogy a vonatkozó
engedélynek megfelelően, felelősen és hatékonyan gazdálkodjon a rá
bízott vagyonelemekkel és forrásokkal.

2.6. Kommunikáció
A Társaság – közösségi közlekedésben betöltött szerepe miatt –
kiemelt közérdeklődésre számíthat. Mindig ﬁgyelemmel kell lenni
arra a körülményre, hogy a Társaság bármely munkavállalójának
megnyilatkozása a Társaság megnyilatkozásának tűnhet. Az utasokkal
történő megfelelő kommunikáció része a Társaság által nyújtott
szolgáltatásnak.
Munkavállaló, munkáltató és érdekképviseleti tisztviselő közéleti
szereplése során nem mondhat vagy cselekedhet olyat, ami félrevezeti
a közvéleményt, vagy ami a Társaság valamely munkavállalójának jogos
érdekét sérti, vagy számára jogosulatlan előnyt eredményez.

III. BEJELENTÉS
III. Bejelentés
Az Etikai Kódex, a Megfelelőségi (Compliance) Kódex, vagy egyéb
szabályzók megsértésének gyanúja esetén az esetek eredményes
kezeléséhez – a hatósági bejelentésekhez hasonlóan – hasznos a
következő információk megadása:
• a bejelentő neve és elérhetősége,
• az észlelés alapinformációi: mi, mikor, kiket érintően, hol és milyen
körülmények között történt,
• a bejelentő vagy más számára okozott hátrány ismertetése,
• bizonyítékok átadása, amennyiben az jogszabályt nem sért.
A névtelen bejelentéseket csak akkor vizsgálják ki, ha azok minden
szükséges információt tartalmaznak, és alapos okkal feltételezhető a
Társaság üzleti érdekeinek, valamint a közúti közlekedés biztonságának
veszélyeztetése vagy sérelme.
A Társaság garantálja, hogy jóhiszeműség esetén a bejelentőnek
semminemű hátránya nem származhat a bejelentésből.

Az etikai jellegű bejelentéseket a
http://www.emkk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=142&lang=hu
linken elérhető űrlapon keresztül lehet megtenni, „etikai bejelentés” tárgymegjelöléssel.
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IV. Az Etikai Kódex hatálya
Kiterjed a Társaság egészére, a Társasággal kapcsolatba kerülő
személyekre és további társaságokra, a Társaság valamennyi
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
álló vezetőjére és munkavállalójára, a szerződött partnerekre
és az ő megbízásukból munkát végző személyekre is.
Az Etikai Kódex az aláírásának napjával lép hatályba és visszavonásig
érvényes.

