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Magyarázatok az ifm magatartási kódexének 
módosításaihoz és kiegészítéseihez 
 
Az i fm 2014-ben e lső a lkalommal készí tet te e l és tette közzé 

magatar tás i  kódexét.  

Az e lmúlt  hat  évben saját követe lményeink,  valamint  üz let i  

par tnereink igényei is  tovább fej lődtek.   

 

Az o lyan témák, mint  a fenntar thatóság és a  környezetvédelem 

ugyan nem számítanak újdonságnak,  ugyanakkor  je lentőségük 

egyre növekedik.   

 

Ezér t  úgy döntöt tünk , hogy magatartás i  kódexünket  ennek 

megfele lően módosít juk, i l l .  k iegészít jük.   

 

Az i fm magatar tás i  kódex  alapját továbbra is az i fm-

f i lozóf iánk , valamint  további törvény i e lőírások je lent ik .   

 

A je len magatartás i kódexben rögzí tet t  a lapelvek számunkra 

olyan sz i lárd a lapelveket  je lentenek,  melyekhez  

ragaszkodunk,  és melyeket minden alka lmazottunk köteles 

betartani .   

 

Célunk ugyanis  továbbra is  a „s ikeres  növekedés,  b iztonságos 

keretek közöt t ” .  

 

 

 

 

 

 

 

Essen és  Tet tnang,  2020. október  

 

 

 

 

i fm st iftung & co. kg  

Mart in Buck     Michael Marhofer  

ügyvezető ügyvezető 
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A vezetőség előszava 
 

Kedves Munkatársaink !  

 

„Legyen az ifm etikus vál lalat” .  Ez a mi vál la lat i  f i lozóf iánk 

vezérelve,  amely mindennapi tevékenységünk a lapvető  e leme. 

Az 1990-ben megfogalmazott  vál la lat i  f i lozóf iánk és az abban 

rögzített  a lapelvek b izonyít ják,  hogy v i lágcégként tudatában 

vagyunk társadalmi fe le lősségünknek.  

 

Az e lmúlt  évek társadalmi vál tozásainak folyományaként az 

et ikus cselekvés  vi lágszer te különleges  hangsúly t kapott .   

 

Ennek hatására úgy  döntöt tünk,  hogy egy mindnyájunkra 

érvényes magatar tási  kódexet  á l l í tunk  össze.  Ezzel  a 

kódexszel te l jesí t jük  az i fm-mel,  munkatársaival,  valamint  

ügy fele ivel  és beszál l í tó ival szembeni erkölcsi és et ikai  

köte lezet tségünket.   

 

Célunk a „sikeres növekedés, biztonságos keretek között” .  

Ide tartoz ik a hatályos törvények és i rányelvek betartása,  és  

ezá l ta l  a bünte tőjogi  és po lgár i  jogi szankc iók e lkerülése.  

Emel let t  erkölcs i  köte lezettségeinknek is  e leget  szeretnénk  

tenni .   

 

Ezzel  a magatar tás i  kódexsze l szeretnénk utat  mutatn i abban, 

hogyan kívánunk viselkedni jogi  és et ikai k ihívások esetén.   

 

E szabályok betar tását mind magunktó l,  mind 

munkatársainktó l  megkövetel jük.   

 

 

 

Essen és  Tet tnang,  2014. márc ius  

 

 

 

 

i fm st iftung & co. kg  

Mart in Buck    Michael Marhofer  

ügyvezető ügyvezető 
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Filozófiánk és a hatályos törvények 
 

Cselekedete ink a lapjául vál la lat i  f i lozóf iánk szo lgál .  

 

Tevékenységünk során kötelezően betar t juk az adot t  

országban érvényes törvényeket  és  normákat.  

 

 

 

 

 

 

 

Az ifm munkatársai1 az ifm vállalati filozófiájában 
rögzített alapelvekhez tartják magukat.  

 

 

Az ifm a hatályos törvényekhez, irányelvekhez és 
normákhoz igazodik. 

 

 
1 Megjegyzés: 
A jobb olvashatóság érdekében a jelen dokumentumban nem alkalmazunk nem-specifikus 
megnevezéseket. Az egyes kifejezések az összes nem esélyegyenlőségének értelmében 
egyformán érvényesek 
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A munkatársakkal szembeni magatartás 
 

A munkatársak t iszte let te l v isel tetnek  egymás iránt .   

 

Egyér telműen el ismerjük az ember i  jogok  egyetemes 

ny i la tkozatá t.   

 

Az i fm és munkatársai  senk i t  nem d iszkr iminá lnak életkor i ,  

nemi,  val lás i,  származási vagy  egyéb okokból.   

 

Az i fm nemzetköz i vezetőséggel  és munkatársi  á l lománnyal 

rendelkez ik , és e lfogadja a különböző országok éle tformáját  

és kul túrájá t.   

 

 

Tiszteljük az egyént.  

(Vá lla lat i  f i lozóf iánk egy ik vezérelve)  
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Az ügyfelekkel és beszáll ítókkal szembeni magatartás 
 

Az i fm-nek kü lönleges  v iszonya van ügyfele ivel.  Minden 

munkatársunk  – közvetve vagy közvet lenül  – ér tékes ítő 

munkatárs .  

Az i fm munkatársainak  vezérelve a következő:  „Close to you” .  

 

Az i fm alapvetően nem fe j leszt  k i,  gyár t vagy  ér tékesí t  o lyan 

termékeket,  amelyek  közvet lenül  katona i vagy 

fegyver technológiai  cé lokra szolgálnak.   

 

 

A beszá l l í tók k ivá lasz tása az i fm érdekében objekt ív módon 

tör ténik.  Elsősorban a  minőséget és az árat  vesszük  

f igye lembe, de a beszál l í tók  társadalmi  fe le lősségvá lla lása és 

munkakörülményei is  döntő  szerepet  játszanak.  

 

 

 

Az ifm ügyfeleivel és beszállítóival bizalmi 

viszonyban van. 

 

Az ifm alapvetően nem fog olyan termékeket 

fejleszteni, gyártani vagy értékesíteni, melyek 

közvetlenül katonai vagy haditechnikai célokat 

szolgálnak. 
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Érdekütközések 
 

Az i fm képv iselő i  kerü lnek  minden olyan érdekütközést  vagy 

helyzetet ,  mely potenc iál is  érdekütközés  látszatát  kel thet i .  

 

 

Érdekütközés akkor á l l  fenn, ha egy döntéshozó objekt iv itását  

személyes v iszonyok  vagy személyes előnyök befo lyásolják.  

 

 

Az i fm alkalmazotta i  köte lesek  fe l jebbvalójukat  és /  vagy a 

compl iance megbízot tat  ér tesí teni potenciá l is  vagy tény leges  

érdekütközéssel  fenyegető he lyzetekről .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az érdekütközéseket kerülni kell.  

 

A potenciális érdekütközésekről jelentést kell 

tenni.  
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Ajándékok, vendéglátás és más juttatások kezelése 
 
A megbízhatóság és a vál lalathoz való hűség fontos k incs.  

A természetbeni  ju ttatásoknak nem lehet  aránytalanul  magas 

az értéke,  és  nem foghatók fe l  megvesz tegetésként .  Még a 

csekély  ér tékű juttatások is  megengedhetet lenek,  és  akár 

büntetőjogi  re levanciával is  rendelkezhetnek, ha pl .  

e l lenszolgál tatás reményében kerülnek átadásra.  

 

Ezek fényében elfogadhatók /  adhatók az  „üz let i  é letben 

szokásos“  jut tatások,  amenny iben azok arányos mértékűek .  

 

Kétség esetén segí thet a döntésben annak mér legelése,  hogy 

az ajándékozás k i tudódása ár that-e  az ér intet t  személyek 

és/vagy a vál la lat  jó  hí rnevének vagy sem.  

 
A hatóságok /  t isztv iselők számára szánt  /  részéről  kapot t  

jut tatásokra kü lön leges (szigorúbb)  szabályozások 

vonatkoznak,  és  azokra vonatkozóan köte lező az i l le tékes  

központ i  ügyvezetővel  vagy a compliance megbízotta l való 

konzultác ió.   

 

 

 

 

 

 

Juttatások nyújtása vagy elfogadása esetén a 
konkrét esetre vonatkozóan kell ellenőrizni az 
arányosság mértékét.  

 

Hatóságok és tisztviselők esetében tilos 
bárminemű juttatás nyújtása. 
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Bizalmas információk és adatvédelem 
 

Az i fm munkatársai  o lyan bizalmas informác iókat kezelnek,  

amelyek részben a törvény i  és ügyfél- ,  i l l .  beszál l í tó-

spec i f ikus követelmények alapján is különleges adatvédelem 

hatálya a lá tar toznak.   

I lyen információknak  számítanak  példáu l az  üz le t i  par tnerek  

(ügyfelek , beszá l l í tók,  szo lgál ta tók) ,  munkatársak és pályázók 

adatai ,  valamint  az  üz let i  t i tokként  kezelendő és a (pl .  

ügy feleket  és  beszál l í tókat ér intő) t i toktar tás i  köte lezettség 

hatálya a lá eső információk.  

 

Ezeket az információkat  az i fm bizalmasan kezel i ,  és az 

adatokat  adot t  esetben ennek megfele lően je lö l i .  

 

 

A személyekre vonatkozó adatok  gyűj tése,  fe ldolgozása és 

használata  k izárólag a  törvény i rendelkezések a lapján 

tör ténik.  

  

 

Az ifm érzékenyen kezeli a bizalmas 
információkat. 
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Környezetvédelem és fenntarthatóság 
 

„Az  i fm e lvár ja és  támogat ja  a környezet tudatos döntéseket  és 

magatar tásformákat” .  (a cégf i lozóf ia  téte lmondata)  

 

Kötelezzük magunkat  a mindenkor  hatályos,  

környezetvédelemre vonatkozó rendeletek,  valamint a 

hatósági e lőírások betartására. és ezen tú lmenően a 

környezetvédelem – gazdasági lag e lfogadható kereteken belü l 

zaj ló  – fo lyamatos jav í tására.   

A rendelkezésre á l ló forrásokat  kel lő odaf igyelés mel let t  és 

takarékosan használjuk fe l.   

 

Célunk,  hogy a fenntar thatóság vonatkozásában az i fm-

vá lla latcsoport  fo lyamatos fej lesztése és jobbá té te le 

szervezeti  sz inten is rögzítésre kerü l jön:  Összhangba hozzuk 

a gazdasági ,  környezetvédelmi és  szoc iá l is aspek tusokat .    

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ifm megköveteli és támogatja a 
környezettudatos döntéseket és magatartást. 

 

Az ifm  összhangba hozza a gazdaságot, a 
környezetvédelmet és a szociális aspektusokat. 
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Minőség 
 
„A magas termékminőség és a valós műszak i  adatok 

ér inthete t len i fm-ér tékeket je lentenek“ (a cégf i lozóf ia  

té te lmondata).  

 

A minőség o lyan fogalom számunkra,  mely messze tú lmegy a 

terméken. A minőségirányí tás i rendszerünkben meghatározot t  

fo lyamataink az ügyfelek k iszolgá lását és a termékminőséget 

cé lozzák meg.  

 

Az i fm-vál la latcsoport  összes  terméke így a  legmagasabb fokú 

megbízhatóság, a pontosság és  a fenntar thatóság mér tékét  

jelent i .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ifm termékei példaértékűek a minőség és 
teljesítmény tekintetében. 
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Munkahelyi biztonság, gyermek- és kényszermunka 
 

 

Az i fm át fogó intézkedéseket foganatos ít ,  hogy kerül je 

termékeiben az  olyan nyersanyagok használatát ,  melyek 

közvet lenü l vagy közvetve az ember i  jogokat  megsér tő 

fegyveres csoportokat  f inanszíroznak.  

 

Az i fm betart ja a munkahely i b iztonságra és 

egészségvédelemre i rányuló törvényi  e lőírásokat,  és 

munkahely i és egészségvédelmi irányí tó rendszer t működtet .  

 

Kifejezet ten el ismerjük az  ENSZ ál ta l  e l fogadott  Ember i Jogok  

Egyetemes Ny i la tkozatát  és az abban fogla l t  gyermekmunka- 

és kényszermunka- t i la lmat.  

 

Az i fm bel-  és kül fö ld i  beszál l í tó i tó l  is  egyaránt  megkövetel i  a  

munkahely i b iz tonságra és gyermekmunkára vonatkozó 

európai  normák betartását .    

 

 

 

 

 

 

 

Az ifm felelősséget vállal alkalmazottai 
egészségéért és biztonságáért.  

 

Az ifm kifejezetten elutasítja a gyermek- és a 
kényszermunkát, és beszállítóitól is ezt várja el.  
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Kartell jog 
 

Az i fm betart ja a hatályos karte l l-  és verseny törvényeket .   

 

Nem köttetnek elfogadhatat lan ármegál lapodások vagy  egyéb 

(műszaki  és  üz let i)  fe l téte lekről  szóló  megál lapodások.  

 

Nem köttetnek továbbá ügyfelekre , értékesí tés i terü letekre és 

egyebekre vonatkozó kar te l lmegál lapodások , i l l .  

versenyel lenes megál lapodások .  

 

 

 

Az ifm a tisztességes verseny mellett kötelezte el 
magát. 
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Konzekvenciák és kapcsolattartó partnerek 
 

Ha egy i fm-munkatársnak  kétsége merülne fe l  egy  bizonyos 

helyzetben, és nem tudja , hogyan v iselkedjen a hatá lyos  

jogszabályokkal  és a je len magatar tás i  kódexszel  

összhangban, fordu ljon compl iance megbízottunkhoz (e-mai l :  

compl iance@ifm.com).   

 
Az i fm munkatársai  köte lesek  ha ladékta lanul  je lenteni  a 

compl iance megbízot tnak , ha a je len kódexben vagy a 

hatályos törvényekben szereplő e lőírások az i fm munkatársa,  

az i fm megbízásából tevékenykedő kereskedelmi  képviselő 

vagy  az i fm más üz let i  par tnere á lta l i  megsér tésének gyanúja 

merü l  fe l .  Minden beje lentést  b izalmasan kezelünk.   

 

Beje lentés anonim módon is  tehető a ht tps: / /www.bkms-

system.com/ i fm címen. 

 

Ha egy munkatárs  vét  az i fm vál la lat i  a lapelvei e l len,  az  i fm 

megfele lő intézkedéseket  hoz  a további szabálysér tések 

megakadályozása érdekében. 

 

Az i fm fenntart ja magának a jogot  a munkajogi  

következmények levonására és adot t  esetben kártér í tés i igény 

érvényesí tésére azon munkatársakka l  szemben, ak i  vé tenek a 

magatar tás i  kódex el len.   

 

 

 

Az ifm magatartási kódexének megsértését 

haladéktalanul jelenteni kell.  

 

 

Az ifm fenntartja a jogot, hogy a kódex 

megsértése esetén munkajogi, polgári jogi és/vagy 

büntetőjogi eljárást indítson. 

 

 

A gyanús eseteket haladéktalanul jelenteni kell.  
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Érvényesség és megvalósítás 
 

Közzété telét követően a magatartás i  kódex az i fm-

vá lla latcsoport  minden alkalmazot t ja számára kötelezően 

érvényes.  

  

Rendszer telen időközönként e- learning kurzusokat vagy más 

képzéseket tar tunk a compl iance témakörében.   

 

A compl iance megbízott  bármikor  e l lenőr izhet i  a magatar tás i  

kódex betar tását.   

 

Ez tör ténhet  más részlegek – p l .  a kontro l l ing – vagy külső 

szo lgá ltatók  részvételével  is ,  a compl iance megbízot tal  és az 

i fm st i f tung & co.  kg ügyvezetésével  való egyeztetés a lapján.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvényesség: A közzétételt követően minden 
munkatárs számára kötelező 

 

Kötelező oktatásokat (pl. e-learning) tartunk a 
compliance témakörében.  

 

A magatartási kódex betartása bármikor 
ellenőrizhető 

 

 

 


