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BESZÁLLÍTÓI ETIKAI KÓDEX 

 

A HAFNER Pneumatika Kft. kiemelten fontosnak tartja a Beszállítóival a kölcsönös jó kapcsolat kialakítását 

és megtartását, melynek jellemzői a kölcsönös bizalom, együttműködés, tisztesség, és a magas színvonalú 

szolgáltatás nyújtása. Ezt a kapcsolatot jelen Beszállítói Etikai Kódex mutatja be. A feléjük támasztott etikai 

elvárásokat, hogy tevékenységüket a jogszabályok, belső szabályzatok betartása mellett tisztességesen, 

átláthatóan, felelősségteljesen végezzék, valamint megfeleljenek a részletezett alapelveknek, a HAFNER 

Pneumatika Kft. magára nézve is kötelezőnek ismeri el. 

Jelen Beszállítói Etikai Kódex súlyos megsértése miatt a HAFNER Pneumatika Kft. felmondhatja a fennálló 

üzleti kapcsolatot a Beszállítóval. 

1. Üzleti etika 

A HAFNER Pneumatika Kft., és Beszállítója egyaránt elkötelezett abban, hogy az üzleti élet általánosan el-

fogadott etikai normáit, szabályait, valamint a működésére vonatkozó jogszabályokat betartsa. 

 

A korrupció és vesztegetés elutasítása 

A HAFNER Pneumatika Kft. elutasítja a korrupciót, határozottan fellép annak minden formájával szemben, 

és ezt Beszállítóitól is elvárja. Ahogy munkavállalóitól, úgy Beszállítóitól is elvárja a becsületes és etikus 

magatartást a munkavégzés során. A Beszállító nem kínálhat, nem adhat, nem kérhet és nem fogadhat el 

vesztegetési célú juttatást a HAFNER Pneumatika Kft. munkavállalóival való együttműködése során. Nem 

alkalmazhat közvetítőt sem korrupciós célú kifizetés teljesítéséhez. Tilos számára készpénz vagy készpénz 

jellegű kifizetések, ilyen jellegű juttatások adása vagy elfogadása. 

 

Titoktartás, adatvédelem és adatbiztonság 

A Beszállító köteles bizalmasan kezelni a HAFNER Pneumatika Kft. által rendelkezésére bocsátott minden 

információt, függetlenül attól, hogy a közlés szóban vagy írásban történt, beleértve – de nem kizárólagosan 

– a szabadalmakat, tervrajzokat, dokumentumokat, szoftvert, a specifikációkat, információkat vagy adato-

kat tartalmazó egyéb adathordozókat, és ezeket rendesen, jó állapotban köteles visszaadni a megrendelés 

teljesítésekor vagy kérésre azt megelőzően. Tilos számára az ilyen információkat, adatokat harmadik fél 

tudomására hozni, lemásolni, illetve a megrendelésben megjelölttől eltérő célra használni a HAFNER Pneu-

matika Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül. 

 

Szellemi tulajdonjog 

A Beszállító tiszteletben tartja a szellemi tulajdonjogokat és azokat csak a hatályos felhasználási feltételekkel 

és szerződéses rendelkezésekkel összhangban jogosult felhasználni. 
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Jó hírnév védelme, közösségi média használata 

A Beszállító tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, amely a HAFNER Pneumatika Kft. jó hírnevét és 

megítélését hátrányosan érintheti. 

 

Üzleti ajándékok és egyéb juttatások 

Az üzleti ajándék, vendéglátás vagy egyéb szolgáltatási juttatás elfogadása kizárólag az általános üzleti 

szokások keretein belül lehet tisztességes és lehetséges, akkor, ha abban a befolyásolási szándék legkisebb 

jele sem látható, elfogadása pedig nem lehet hatással a döntéshozatalra. 

 

Tisztességes verseny 

A HAFNER Pneumatika Kft. támogatja a tisztességes és nyílt versenyt mind a hazai, mind pedig a nemzet-

közi piacokon. Elvárja, hogy a Beszállító szintén megfeleljen az alábbi kritériumoknak. A versenytársakhoz 

fűződő viszonyt a tisztességnek és a professzionális hozzáállásnak kell jellemeznie. Nem megengedett, 

hogy a versenytársakról vagy a versenytársak termékeiről, szolgáltatásairól pontatlanul, becsmérlően vagy 

nem helytálló módon nyilatkozzanak, illetve, hogy a valós tények manipulációja, eltitkolása vagy torz mó-

don történő bemutatása révén a Beszállítót törvénytelen előnyökhöz juttassa. 

A HAFNER Pneumatika Kft. Beszállítója semmilyen körülmények között sem vehet részt versenyjogi szabá-

lyok megsértésében, és nem idézhet elő ilyen jogsértést. Nem köthet jogellenes ármegállapodást, illetve 

nem vehet részt jogellenes piacfelosztásban vagy más olyan magatartásban, amely a vonatkozó verseny-

jogi szabályokkal ellentétes. A szabad és tisztességes verseny korlátozására irányuló minden magatartás-

forma vagy gyakorlat elfogadhatatlan. 

Tilos számára a versenytársakkal kötött minden olyan megállapodás, melynek célja az árak vagy díjak 

rögzítése, illetve a nyújtott termékek vagy szolgáltatások típusának vagy mennyiségének korlátozása. A 

HAFNER Pneumatika Kft. Beszállítója nem járulhat hozzá olyan hivatalos vagy nem hivatalos, írásbeli vagy 

akár szóbeli megállapodáshoz, mely az árakat vagy az értékesítés egyéb feltételeit rögzíti, koordinálja az 

ajánlatokat, ügyfeleket, értékesítési területeket vagy termékvonalakat oszt fel, vagy amely valamely mó-

don sérti az érvényben lévő gazdasági versenyre vonatkozó törvényeket.  

Tilos a Beszállító számára minden olyan megállapodás kötése, melynek célja a szabad verseny korláto-

zása. Tilos a versenytársakkal folytatott minden olyan információcsere, melynek témája termékekre, szol-

gáltatásokra vagy azok árazására vonatkozó jövőbeli stratégia. 

 

Összeférhetetlenség  

A Beszállítónak kerülnie kell az összeférhetetlenséget, vagy annak akár látszatát is. A Beszállító nem alkal-

mazhatja sem közvetlenül, sem közvetetten a HAFNER Pneumatika Kft. alkalmazottját, tisztségviselőjét, 

vagy annak családtagját, továbbá nem folytathat a felsorolt személyekkel közvetlenül üzleti tevékenységet. 

Abban az esetben, ha ilyen kapcsolat fennállhat, vagy a Beszállító társaságában tulajdonosi érdekeltséggel 

rendelkezik a HAFNER Pneumatika Kft. alkalmazottja, tisztségviselője, vagy annak családtagja, akkor azt 

haladéktalanul jelenteni kell az alábbi elérhetőségen: management@hafner-pneumatika.com. 
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Jogszerűség 

A Beszállító megfelel azon országok jogszabályainak, amelyekben tevékenykedik és a vonatkozó jogszabá-

lyoknak megfelelően állítja elő és szállítja termékeit, illetve nyújt szolgáltatásokat. 

 

Tisztességes együttműködés és kommunikáció 

A Beszállító köteles a HAFNER Pneumatika Kft. számára valós, pontos, érthető, egyértelmű és teljes körű 

tájékoztatást, udvarias kommunikációt nyújtani, mely mentes a félrevezetéstől vagy megtévesztéstől. A 

Beszállító felé elvárás, hogy saját beszállítóikkal történő együttműködésük során is tanúsítsanak olyan üzleti 

magatartást, mely a jelen Beszállítói Etikai Kódexben szereplő alapelvekkel összhangban van. 

2. Emberi jogok tiszteletben tartása 

A Beszállító elkötelezett a munkavállalók emberi jogainak biztosítása mellett, továbbá betartja a munka-

vállalók foglalkoztatására vonatkozó jogszabályokat. 

A beszállító köteles a dolgozói munkaviszonyát jogbiztonságban, a hatályos jogszabályoknak, törvényi elő-

írásoknak megfelelve biztosítani. A munkaviszonyból származó jogok, kötelezettségek rögzítése és ezek 

teljesítése is a jogszabályoknak megfelelően kell, hogy történjen. 

 

Munkaidő: A Beszállító betartja a tevékenységéhez kapcsolódó, munkaidőre, pihenőidőre, fizetett szabad-

ságokra vonatkozó jogszabályokat. 

 

Kényszermunka, gyerekmunka tilalma: A Beszállító elutasítja a kényszermunka, gyermekmunka min-

den formáját, és betartja a minimális alkalmazási életkorra vonatkozó jogi előírásokat. 

 

Diszkrimináció mentesség: A Beszállító elutasítja a diszkrimináció bármely formáját, különösen az élet-

kor, nem, családi állapot, nemzetiség, származás, vallás, politikai meggyőződés miatti diszkrimináció ese-

teit. 

 

Az ember tisztelete: A Beszállító elismeri, hogy minden embernek joga van ahhoz, hogy tisztelettel és 

méltósággal bánjanak vele. Elzárkózik az emberi jogi szabályok megsértésétől vagy kijátszásától, elutasítja 

az ilyen jellegű magatartást. 

 

Emberséges bánásmód: A beszállító határozottan fellép az erőszak és zaklatás minden formájával szem-

ben. 

 

Egyenlő bánásmód elve: A Beszállító következetesen alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét munkavál-

lalóinak felvétele, alkalmazása, képzése, továbbképzése, valamint a munkaviszony megszüntetése során. 
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3. Egészség-, és környezetvédelem, biztonság 

A biztonságos munkakörnyezet és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése a HAFNER Pneu-

matika Kft. számára alapvető fontosságú. A Beszállítótól is elvárás, hogy vállaljon felelősséget ezen feltéte-

lek megteremtéséért, az esetleges balesetek előfordulásának csökkentéséért. 

A Beszállító köteles betartani a tevékenységére és termékeire vonatkozó környezetvédelmi előírásokat. A 

beszállító vállalja, hogy mindig a szükséges engedélyek birtokában végzi tevékenységét és eleget tesz a 

tevékenységére vonatkozó jogszabályokban rögzített jelentési kötelezettségeinek. 

 

Biztonságos munkakörnyezet  

A Beszállító köteles biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítani a munkavállalóinak, valamint 

megfelelő munkavédelmi és egészségvédelmi szabályokat bevezetni. 

 

Biztonságtechnikai és környezetvédelmi kockázatok kezelése 

A Beszállító azonosítja a működése vagy terméke előállítása, szállítása, illetve szolgáltatása nyújtása során 

esetlegesen jelentkező biztonságtechnikai és környezetvédelmi kockázatokat, vészhelyzeteket, és intézke-

dési tervvel csökkenti ezek kockázatát. 

 

Biztonságos termék 

A Beszállító vállalja, hogy terméke vagy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel a vonatkozó biztonságtech-

nikai és környezetvédelmi előírásoknak. 

4. A HAFNER Pneumatika Kft. felelőssége 

A HAFNER Pneumatika Kft. mindig egyértelműen tudatja Beszállítóival az elvárásait. A Beszállítói Etikai Kó-

dexre vonatkozó teljesítményt a Beszállító értékelésének részeként figyelembe veszi és értékelésüket bizal-

masan kezeli. 

Amennyiben a Beszállítói Etikai Kódex bármely pontjával kapcsolatban kérdése merülne fel, azokat az alábbi 

elérhetőségen teheti fel: management@hafner-pneumatika.com. 

5. Beszállítói Etikai Kódex hatálya, betartása és megsértése 

A Beszállítói Etikai Kódexben foglaltak megismerése és betartása minden Beszállító kötelessége.  

A Beszállító köteles olyan belső irányítási rendszert működtetni, mely alkalmas az irányadó jogszabályoknak, 

valamint jelen Beszállítói Etikai Kódexnek való megfelelésre. 

Ha a Beszállító bármely munkavállalója jogszabályok, etikai normák vagy egyéb előírások megszegéséről 

szerez tudomást, tájékoztatnia kell HAFNER Pneumatika Kft.-t az alábbi elérhetőségen: management@haf-

ner-pneumatika.com. 

A HAFNER Pneumatika Kft., valamint a Beszállító biztosítja, hogy nem éri hátrányos megkülönböztetés azt 

a munkavállalót, aki a Beszállítói Etikai Kódex tartalmától eltérő működésre, szabálytalanságra vagy 
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visszaélésre hívja fel a figyelmet. A HAFNER Pneumatika Kft., valamint a Beszállító következetesen kivizs-

gálja ezeket az eseteket és egyeztetnek a szükséges javító intézkedések megtételéről, azok ellenőrzéséről. 

A HAFNER Pneumatika Kft. fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze a Beszállító megfelelőségét a jelen 

kódexben elfogadott elvek tekintetében. Ez történhet a Beszállító által rendelkezésre bocsátott saját doku-

mentumok átnézésén keresztül, illetve helyszíni felmérés során a Beszállító előzetes hozzájárulásával. 

A Beszállító elfogadja, hogy a Beszállítói Etikai Kódex egyértelmű megsértése esetén a HAFNER Pneuma-

tika Kft. jogosult tájékoztatást és javító intézkedések megtételét kérni a Beszállítótól, aki ezek eredményé-

ről köteles tájékoztatást nyújtani. 

A Beszállító elfogadja, hogy a Beszállítói Etikai Kódex megsértése mértéktől függően hatással lehet a be-

szállító éves minősítésére.  

 

Fentieket megismerve aláírásommal tudomásul veszem, hogy jelen Beszállítói Etikai Kódex sú-

lyos megsértése miatt a HAFNER Pneumatika Kft. felmondhatja az általam képviselt Céggel a 

fennálló üzleti kapcsolatot. 

 

Dátum: 

Név, beosztás: 

 

Cégszerű aláírás: 
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