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A Bureau Veritas hosszú múltra tekint vissza a szolgáltatások világszintű biztosítása terén,
így közös magatartási formákra és gyakorlatokra építve egyedi szervezeti kultúrát alakított
ki. 1828 óta a Bureau Veritas szilárd, tartós jóhíren alapuló, az integritás és a pártatlanság
tekintetében hiteles globális vállalattá nőtte ki magát, amely valószínűleg a vállalat
legjelentősebb erőssége.
Az Etikai Kódex referencia-dokumentum célja a Bureau Veritas döntéseinek előremozdítása,
valamint a napi szintű tevékenységek keretbe foglalása. A dokumentumot a Bureau Veritas
Igazgatótanácsa hagyta jóvá, amelynek tagjai a legelső kiadás óta teljes mértékben
támogatják a programot.

ALDO CARDOSO

A Tanács elnöke

A Bureau Veritas vállalkozások és a lakosság részére egyaránt nyújt szolgáltatásokat,
és szervesen részt vesz a világ formálásában.
1828-as alapítása óta a vállalatcsoport sikere a szervezeten belül és a harmadik felekkel
folytatott együttműködésben megjelenő integritásközpontú és etikus kultúrában
rejlik. Ügyfeleink rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek az integritásra, pártatlanságra és
függetlenségre, mivel azok valamennyi Bureau Veritas munkavállaló napi tevékenységének
első számú esszenciái. Mára a Bureau Veritas szolgáltatásainak integritását körülvevő
hírnév az egyik legnagyobb értékesítési vonzásfaktorrá vált, amelyre minden Bureau Veritas
munkavállaló büszke lehet.

DIDIER MICHAUD-DANIEL
Vezérigazgató

Az ügyfeleinknek nyújtott legnagyobb értékünk a bizalom, szervezeti és egyéni sikerünk
záloga pedig szintén az ügyfeleinkben és részvényeseinkben keltett bizalom.
Emiatt 2003 óta a Bureau Veritas úgy döntött, hogy olyan Etikai Kódexet fogalmaz
meg és vezet be, amely vigyáz a szakma által képviselt integritásra. 2012 óta az etika
a vállalatcsoport három örök érvényű működési elvének egyike.

„

Az Etika a
Bureau Veritas
szíve, lelke”

Az etikai alapelvek az alábbi témaköröket illetően fogalmaznak meg műszaki és szakmai
szabályokat: Integritás, érdekellentétek, titoktartás és adatvédelem, korrupció elleni
stratégia, tisztességes üzleti magatartás, munkavédelem, valamint tisztességes munka.
ÉRTÉKEINK

MEGBÍZHATÓ
„BIZALMAT ÉBRESZTÜNK”
ÖRÖK
ÉRVÉNYŰ
MŰKÖDÉSI
E LV E I N K

ETIKA

CÉLTUDATOS
ÉS ALÁZATOS
„CÉLTUDATOSSÁGUNK
ALÁZATTAL PÁROSUL”

BIZTONSÁG
PÉNZÜGYI
ELLENŐRZÉS

Az Etikai Kódex célja,
hogy a főbb alapelvek
lefektetése, valamint
gyakorlatias mindennapi
példák bemutatása révén
FELELŐSSÉGTELJES
segítsen megismertetni
„FELELŐSSÉGGEL ALKOTUNK
MARADANDÓT”
a Bureau Veritas
munkavállalókkal szembeni elvárásokat.
NYÍLT ÉS
BEFOGADÓ
Irányt mutat a helyes
„HISZÜNK A SOKOLDALÚSÁG
gondolkodás, magatartás
EREJÉBEN”
és a másokkal világszinten,
naponta folytatott
interakció tekintetében.

Elengedhetetlen, hogy a Bureau Veritas valamennyi alkalmazottja az Etikai Kódexszel
összhangban cselekedjen. Mindannyiunk felelőssége, hogy a Kódex betartását üzleti
folyamataink és jövőbeli sikereink szerves részévé tegyük annak érdekében, hogy továbbra
is fennmaradjon és tovább épüljön a Bureau Veritas társadalmi felelősségvállalásról kialakult
jóhíre.
Ebben számítok a támogatásukra és aktív részvételükre.
Ne feledjék, a dokumentumban megfogalmazott etikai alapelv-rendszer nem választás
kérdése - ezek betartása kötelező, példát kell mutatnunk: A Bureau Veritas jóhíre,
részvényeseink bizalma mindannyiunkon múlik.
Az értékelési folyamatba nemcsak maguk a tevékenységek, hanem a kivitelezés módja
is szervesen beleszámít!

Bureau Veritas – Etikai Kódex - 2020-as kiadás
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Az Etikai Kódex jelenlegi, 6. verziója (a továbbiakban: a „Kódex”) a célból jelent meg, hogy
a bevált gyakorlatok, a tapasztalatok, valamint – nemzetközi vállalat lévén – a világban
érvényes különböző törvények és jogszabályok alapján naprakésszé tegyük a Kódexet és
az abban megfogalmazott belső irányelveket és eljárásokat. Magában foglalja a világszerte
érvényes megfelelőségi jogszabályok előírásait, beleértve az átláthatóságra, korrupció elleni
törekvésekre, valamint a gazdasági élet modernizálására vonatkozó francia törvényt (ismert
nevén Sapin II törvényt), továbbá az IFIA/TIC bizottság megfelelőségi kódexét.

BEATRICE PLACE-FAGET
A vállalatcsoport
megfelelőségi tisztviselője

A Megfelelőségi Program részét képező Etikai Kódex egy aktív, közös érvényű dokumentum,
amely a Bureau Veritas számára létfontosságú témaköröket érint. A Kódex célja, hogy segítsen
felfrissíteni és megszilárdítani az általános alapvető Etikai Alapelveket (I), valamint könnyen
érthető, gyakorlatias formában ismertesse az Etikai Szabályokat (II), ehhez pedig a korrupciós
kockázatfelmérés eredményei alapján, valamint a vállalatcsoport vonatkozó belső irányelveire
és eljárásaira hivatkozva, valós élethelyzeteket mutat be annak érdekében, hogy egyértelmű
iránymutatással szolgáljon a munkavállalóknak az olyan mindennapos szakmai tevékenységeknél,
ahol a vállalatcsoport etikai normáinak tekintetében kérdések merülhetnek fel.
Mindannyiunknak tisztában kell lennünk azzal, hogy az Etikai Kódex alapelveinek, illetve
szabályainak megsértése súlyos kihágásnak minősül, amely komoly következményekkel járhat
(akár egyénileg, akár az egész Bureau Veritas vállalat szempontjából), továbbá kedvezőtlen
hatással van a Bureau Veritas hírnevére is.

Szánjanak időt az Etikai Kódex alapos átolvasására, tanulmányozására és a napi
tevékenységekbe történő gyakorlati átültetésre, továbbá ha bármilyen aggályuk, illetve
kérdésük lenne az Etikai Kódex alkalmazásával kapcsolatban, forduljanak közvetlen
felettesükhöz, megfelelőségi tisztviselőjükhöz, illetve a vállalatcsoport megfelelőségi
tisztviselőjéhez.
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ETIKAI VEZETÉS ÉS
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Megfelelőségi ügyekkel
foglalkozik

VEZÉRIGAZGATÓ
A
VÁLLALATCSOPORT
MEGFELELŐSÉGI
TISZTVISELŐJE

A
VÁLLALATCSOPORT
PÉNZÜGYI
IGAZGATÓJA

Az Etikai Kódex megfelelő
alkalmazását felügyeli

A
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A Bureau Veritas
Megfelelőségi
Program felelőse
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Személyre szabott
képzést biztosít

A vállalatcsoport
megfelelőségi tisztviselőjét
támogatja és képviseli

ÜGYVEZETŐ ALELNÖKÖK

Az alkalmazás feladatköre és
felügyelete
Az Etikai Kódex és az Etikai Kódex
Kézikönyvek alkalmazása és megvalósítása

VEZETŐK
ALKALMAZOTTAK

Képzés és a szabályok betartása

Ellenőrzési VAGY Kockázatelemzési
funkciók
funkciók

A Bureau Veritas Megfelelőségi Programjáért a
Bureau Veritas „vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselője”
felelős, őt a vezérizgató nevez ki. Tagja a vállalati etikai
bizottságnak, amelybe beletartozik továbbá a vezérigazgató,
a vállalatcsoport pénzügyi igazgatója, valamint a
vállalatcsoport HR-ügyvezető alelnöke is. A vállalati etikai
bizottság a Bureau Veritas vállalaton belüli megfelelőségi
ügyekkel foglalkozik, feladatai közé tartozik az Etikai
Kódex alkalmazásának felügyelete is. A vállalatcsoport
megfelelőségi tisztviselője ezenfelül egy megfelelőségi
tisztviselőkből álló hálózatot is kialakít, - a hálózat tagjainak
feladata a Bureau Veritas különböző működési csoportjaiban
a megfelelőség felelősségi körének képviselete. Az Etikai
Kódex, valamint az Etikai Kódex Kézikönyv (a továbbiakban:
a „Kézikönyv”) alkalmazásáért és megvalósításáért saját
felelősségi körükön belül, saját ügyvezető alelnökük
felügyelete alatt a szervezeti egységek egyes vezetői felelnek.
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Ennek érdekében minden vezető felelős azért, hogy
valamennyi munkavállaló ismerje és betartsa az Etikai
Kódex és a Kézikönyv pontjait, különösen tekintettel arra,
hogy mindenki számára biztosítson egy példányt az Etikai
Kódexből, képzést biztosítson számukra, továbbá egyszerű,
gyakorlatias és konkrét megfogalmazással tájékoztassa őket
az Etikai Kódexből és a Kézikönyvből eredő feladataikról,
kiemelve, hogy az Etikai Kódex megsértése a munkavállalói
feladatok súlyos megsértését jelenti, így a Bureau Veritas
érvényben lévő helyi személyügyi irányelveiben és eljárásaiban
megfogalmazott fegyelmi szankciókat von maga után.
A magas kockázati szinttel járó munkakörökben és földrajzi
területeken dolgozó, valamint a vezetői munkakört betöltő
munkavállalók számára a megfelelőségi tisztviselők
kiegészítő, személyre szabott képzést biztosítanak.

FŐBB ETIKAI ALAPELVEK

AZ ETIKAI KÓDEX
SZIGORÚ BETARTÁSA

AZ INTEGRITÁS,
ÁTLÁTHATÓSÁG,
ŐSZINTESÉG ÉS
TISZTESSÉG ELVEI
ÁLTAL VEZÉRELT
MAGATARTÁS

AZ ETIKAI KÓDEX
SZIGORÚ BETARTÁSA
A vállalat fejlesztésének és fejlődésének alapkövei azok
az alapelvek, amelyek a Bureau Veritas minden igazgatójára,
tisztviselőjére, munkavállalójára és üzleti partnerére
kivétel nélkül érvényesek (ideértve a közvetítőket,
közös vállalatban szereplő partnereket, alvállalkozókat,
ügynököket és beszállítókat). Ezenfelül aktívan törekszünk
az ügyfélkapcsolataink által teremtett esetleges
megfelelőségi kockázatok felmérésére és kezelésére.

„

A megfelelőség
mindannyiunk
felelőssége.”

Az Etikai Kódex betartásával biztosítható a helyes magatartás
a mindennapi szakmai tevékenységek során. Az Etikai Kódex
ismerete és betartása a Bureau Veritas valamennyi vezetője
és munkavállalója számára kötelező.

A MŰKÖDÉSI
ORSZÁGOKBAN
ÉRVÉNYES
TÖRVÉNYEK ÉS
JOGSZABÁLYOK
BETARTÁSA

KORRUPCIÓ ELLENI
TÖREKVÉSEK

MINDEN ESETBEN
AZ INTEGRITÁS,
ÁTLÁTHATÓSÁG,
ŐSZINTESÉG ÉS TISZTESSÉG
ELVEI ÁLTAL VEZÉRELTEN
KELL CSELEKEDNÜNK

„

Egyetlen szakmai
cél sem lehet
indok a szabályok
áthágására.”

Számos tevékenység nem tartozik a törvények, jogszabályok
vagy egyéb kötelező érvényű előírások hatálya alá.
Ilyen esetekben, amikor a törvények vagy jogszabályok
egyértelműen nem adnak iránymutatást a helyes
magatartásra vonatkozóan, az integritás, átláthatóság,
őszinteség és tisztesség elveinek kell vezérelnie és
befolyásolnia cselekedeteinket. A Bureau Veritas
munkavállalóinak felelőssége összevetni az egyes helyzeteket
az előírásokkal.
A munkavállalók a Bureau Veritas érdekeinek képviselete
címén semmilyen körülmények között nem cselekedhetnek
oly módon, amely sérti az Etikai Kódex alapelveit vagy
szabályait, illetve amely a vonatkozó törvények, illetve
jogszabályok megszegésével jár.
Semmilyen olyan teljesítménybeli cél nem tűzhető ki, illetve
hagyható jóvá, amely csak a szóban forgó törvények vagy
jogszabályok áthágása révén valósítható meg.

Bureau Veritas – Etikai Kódex - 2020-as kiadás
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ELKÖTELEZETTEK
VAGYUNK AZ IRÁNT,
HOGY TELJES MÉRTÉKIG
BETARTSUK A MŰKÖDÉSI
ORSZÁGOKBAN ÉRVÉNYES
TÖRVÉNYEKET ÉS
JOGSZABÁLYOKAT

KORRUPCIÓ ELLENI
TÖREKVÉSEK
A Bureau Veritas minden országban, ahol jelen van,
elkötelezetten harcol a korrupció valamennyi formája ellen
(ideértve a befolyással üzérkedést is).

„

Elkötelezetten küzdjön a
megvesztegetés és korrupció
valamennyi formája ellen.”

A Bureau Veritas integritással összefüggő jóhírének alapja
az üzleti tevékenységre vonatkozó törvények, jogszabályok,
illetve hasonló kötelező érvényű előírások tiszteletben tartása
és betartása.

„

Soha nem szabad olyan
módon cselekedni, amely
beszennyezi a Bureau Veritas
jóhírét, illetve amely
törvénytelen gyakorlatokba
sodorja a Bureau Veritas
vállalatot, vagy megkérdőjelezi
a vállalat etikai integritását.”
A Bureau Veritas munkavállalóinak személyes felelőssége,
hogy teljes mértékben betartsák annak az országnak
a törvényeit és jogszabályait, amelyben szolgáltatást
nyújtatnak.
Tilos olyan tevékenységet végezni, amely törvénytelen
gyakorlatokba sodorja a Bureau Veritas vállalatot. Mi több,
az Etikai Kódex betartásához olyan etikai alapelveket kell
alkalmazni, amelyek jóval túlmutatnak azon, hogy betartjuk
a törvényekben vagy jogszabályokban megfogalmazott
minimum előírásokat. Amennyiben ellentmondást tapasztal
a vonatkozó törvények, illetve jogszabályok és az Etikai
Kódex (vagy annak alapelvei és alkalmazási szabályai)
között, azonnal forduljon a vállalatcsoport megfelelőségi
tisztviselőjéhez, és kérjen útmutatást a megfelelő
intézkedéssel kapcsolatban.

„
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A Bureau Veritas valamennyi igazgatója, tisztviselője és
munkavállalója számára szigorúan tilos megvesztegetéssel
élni vagy megvesztegetést elfogadni, vagyis:
●

●

Bármilyen jellegű értéket közvetlen vagy közvetett módon
ígérni, kínálni vagy nyújtani bárkinek olyan célból, hogy az
adott személyre befolyást gyakoroljon és ezáltal pozíciójával
visszaélve előnyt biztosítson a Bureau Veritas részére
(például egy szerződés elnyerése vagy kedvező vezetőségi
határozat), illetve egy ilyen eset után jutalomként. Értéknek
minősül bármilyen pénzbeni kifizetés, ajándék, vendéglátás,
adomány, szívesség, szolgáltatás vagy egyéb juttatás;
Tevékenységeink keretén belül bármilyen jellegű értéket
közvetlen vagy közvetett módon kérni vagy elfogadni egy
olyan személytől, aki helytelen előnyhöz vagy fölényhez
szeretne ezáltal jutni (például kedvező vizsgálati eredmény
egy vizsgálati, ellenőrzési vagy tanúsítási folyamattal
összefüggően, illetve a Bureau Veritas részére áruk vagy
szolgáltatások biztosítására vonatkozó szerződés).

Bármilyen jellegű megvesztegetés ígérete, kínálása, kérése,
kifizetése vagy elfogadása a Bureau Veritas irányelvének
megszegését jelenti, és az akár bűncselekménynek is
minősülhet, és megfelelő szintű fegyelmi intézkedést
von maga után (ideértve, ha szükséges, a munkaviszony
felmondását).
Ezenfelül tilos a befolyással üzérkedés, amely a korrupció
olyan formája, amely során egy harmadik fél előnyre tesz
szert azáltal, hogy cserébe hatást gyakorol egy kormányzati
tisztviselőre (függetlenül attól, hogy a kormányzati tisztviselő
előnyhöz jut-e ez által vagy tud-e a megegyezésről) helytelen
előnyszerzés érdekében, illetve egy már megtett ilyen ügylet
jutalmaként. A Bureau Veritas valamennyi tisztviselője,
igazgatója, munkavállalója és üzleti partnere számára tilos
olyan megegyezést kötni, amely e tilalomra vonatkozóan
szabálysértést jelenthet.

A megfelelőség mindannyiunk felelőssége.”

Bureau Veritas – Etikai Kódex - 2020-as kiadás

AZ ETIKAI KÓDEX
ALKALMAZÁSA
DOKUMENTÁCIÓ
Az alábbi dokumentumok a Bureau Veritas valamennyi munkavállalójára, igazgatójára és tisztviselőjére kötelező érvényűek:
●
●

●

Az Etikai Kódex, amely célja, hogy útmutatást nyújtson a helyes döntések meghozásában;
Az Etikai Kódex Kézikönyvben (a továbbiakban: „Kézikönyv”) szereplő összes kapcsolódó Bureau Veritas belső eljárás, amely a SharePoint
programban elérhető, és a korrupció elleni irányelveket és eljárásokat tartalmazza;
Bármely más, etikai ügyekkel kapcsolatos belső helyi vagy technikai szabály, különös tekintettel a (i) munkavédelemre, a (ii) fegyelmi
szankciókra vagy a (iii) morális és szexuális zaklatásra.

Az Etikai Kódex a Bureau Veritas megfelelőségi program lelke:

SZERVEZET

ETIKAI KÓDEX
ÉS AZ ÜZLETI
PARTNEREKRE
VONATKOZÓ
MAGATARTÁSI
KÓDEX

BELSŐ
ELJÁRÁSOK
KÉZIKÖNYVE

FEGYELMI
SZANKCIÓK

KOCKÁZATFELMÉRÉS

VISSZAÉLÉSBEJELENTÉS

HARMADIK FÉLRE
VONATKOZÓ
KIÉRTÉKELÉSI
FOLYAMAT

KÉPZÉSI
PROGRAMOK

BELSŐ ÉS KÜLSŐ
AUDITOK

KÖNYVELÉSELLENŐRZŐ
ELJÁRÁSOK
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HATÓKÖR
Az Etikai Kódex a világ minden táján kivétel nélkül érvényes
a Bureau Veritas összes munkavállalójára, igazgatójára,
tisztviselőjére és ügynökére a szervezet valamennyi szintjén.
A mindennapi döntéseket minden esetben a törvényekkel,
valamint az Etikai Kódex előírásaival összhangban kell meghozni,
továbbá szigorúan be kell tartani a belső irányelvekre és
eljárásokra vonatkozó Etikai Kódex Kézikönyvet.
Üzleti partnereink (ideértve a közvetítőket, közös vállalatban
szereplő partnereket, alvállalkozókat, ügynököket és
beszállítókat) szintén kötelesek betartani az Etikai Kódexet,

amellyel kapcsolatosan az üzleti partnerekre vonatkozó
Magatartási Kódexben tájékoztatjuk őket. Az egyes üzleti
partnerkapcsolatokért felelős Bureau Veritas munkavállalók
feladata gondoskodni arról, hogy az adott üzleti partner ismerje
az üzleti partnerekre vonatkozó Magatartási Kódexet, és
kifejezetten beleegyezzen annak betartásába. Ezenfelül aktívan
kell törekednünk az ügyfélkapcsolataink által teremtett, valamint
a vállalaton belül lezajló egyesülési és felvásárlási folyamatok
során felmerülő esetleges megfelelőségi kockázatok felmérésére
és kezelésére.

AZ ETIKAI KÓDEX BETARTÁSA
Az éves megfelelőségi nyilatkozattételi folyamaton kívül a vezetők
számára a „saját teljesítmény” értékelési folyamatának egyik
összetevője az Etikai Kódex betartására vonatkozó személyes
nyilatkozattétel.
Ha a Bureau Veritas egyik munkavállalójának nem sikerül
betartania az Etikai Kódexet, fegyelmi intézkedések elé
néz, amelyek akár a munkaviszony felmondását is magában
foglalhatják. A szabálysértés gyanújába került személynek a
fegyelmi intézkedés életbe lépése előtt minden esetben jogában
áll felszólalni és megvédeni magát.

Az Etikai Kódex alkalmazásával, illetve értelmezésével
kapcsolatos kérdésekkel vagy aggályokkal a
munkavállalók bátran fordulhatnak a megfelelőségért
felelős helyi illetékeshez, a vállalatcsoport megfelelőségi
tisztviselőjéhez, illetve tanácsot kérhetnek közvetlen
felettesüktől is. Igény esetén a kérdést bizalmasan,
névtelen formában kezeljük, amennyiben az ésszerű módon
megvalósítható, és amilyen mértékben a vonatkozó törvények
azt megkövetelik. Az Etikai Kódexszel kapcsolatosan a
külső érdekelt felektől érkező kérdéseket, panaszokat vagy
visszajelzést a vállalatcsoporthoz kell továbbküldeni.

BUREAU VERITAS VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI PROGRAM

KIHEZ FORDULJAK
ÉS HOGYAN?

VAGY

KÖZVETLEN
FELETTESEM

VAGY

VAGY

KÖZVETLEN
FELETTESEM
VEZETŐJE

MEGFELELŐSÉGI
TISZTVISELŐ
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BEJELENTŐ

A VÁLLALATCSOPORT
MEGFELELŐSÉGI TISZTVISELŐJE

VAGY
KÜLSŐ FORRÓDRÓT

Amennyiben a Bureau Veritas egyik munkavállalója jóhiszeműen
úgy véli, hogy az Etikai Kódexben vagy a Kézikönyvben
meghatározott szabályt vagy alapelvet korábban valaki
megsértette, illetve készül megsérteni, arról értesítenie köteles,
aki értesíti a vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselőjét saját
közvetlen felettesét (vagy közvetlen felettese vezetőjét) aki
értesíti a vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselőjét (vagy
egy belső ellenőrt) aki értesíti a vállalatcsoport megfelelőségi
tisztviselőjét –, illetve közvetlenül a vállalatcsoport megfelelőségi
tisztviselőjét.

●

●

A Bureau Veritas munkavállalója önkéntesen, illetve a rendes
bejelentési csatornák alternatívájaként dönthet úgy, hogy
az Etikai Kódex, a Kézikönyv vagy a vonatkozó törvények
és jogszabályok konkrét megsértését, illetve vélelmezett
megsértését a „Bureau Veritas Visszaélés-bejelentési Program”
keretén belül jelenti:

●

Vagy erre a célra lérehozott külső forródróton (Expolink)
www.expolink.co.uk/bureauveritas-bureauveritas@expolink.co.uk

●

Vagy közvetlenül a vállalatcsoport megfelelőségi
tisztviselőjének
40/52 Boulevard du Parc 92200 Neuilly-sur-Seine - Franciaország
Tel.: +33 1 55 24 76 08
E-mail: compliance.officer@bureauveritas.com

amennyiben azt nem tiltják a helyi törvények, névtelen
bejelentés is tehető, azonban ezt nem szorgalmazzuk.
A bejelentő személy kiléte azonban kizárólag a Visszaélésbejelentési Programon belül lesz ismert, ettől eltekintve
bizalmasan kezeljük. A bejelentéstételkor a név megadása
segít a vállalatnak védelmet nyújtani a megtorlás ellen, illetve
további információkat bekérni Öntől;
Miután a Bureau Veritas kivizsgálta a vádakat, és megfelelő
intézkedéseket tett az ügyhöz kapcsolódó bizonyítékok
megsemmisítésének megelőzésére, a vélelmezett
szabálysértéssel vádolt személyek értesítést kapnak a vádról,
azonban a bejelentő személy nevét nem fedjük fel; és
A forródróton keresztül tett bejelentéseket a vonatkozó
törvényekkel, illetve jogszabályokkal összhangban kezeljük
és tároljuk.

A Bureau Veritas munkavállalójával szemben semmilyen
szankció vagy egyéb típusú megtorló intézkedés nem
alkalmazható egy áthágás jóhiszemű bejelentéséért.
Azonban a tiltott tevékenységben részt vevők ellen
következményes fegyelmi intézkedések léphetnek
érvénybe, még ha közülük az egyik volt is az ügy
bejelentője. Az ő személyazonosságát meg kell őrizni,
amennyiben az ésszerű módon megvalósítható,
és amilyen mértékben azt a vonatkozó törvény
megköveteli.

A Bureau Veritas Visszaélés-bejelentési Program keretén
belül beérkező bejelentések kivizsgálása és feldolgozása a
vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselőjének felügyelete alatt
történik. A vonatkozó francia adatvédelmi törvényeknek és
jogszabályoknak megfelelően a Bureau Veritas Visszaélésbejelentési Program jellemzői:
●

A beérkezett bejelentések kivizsgálásakor kizárólag az
objektív információkat – közvetlen hivatkozást a tényleges
vagy vélelmezett szabálysértések egyes típusaira, illetve
a bejelentett tények ellenőrzéséhez feltétlenül szükséges
adatokat – vesszük figyelembe;

segítségével könnyedén bejelenthetők a jogi vagy jogszabályi
előírásokkal, az etikai szabályokkal, illetve szakmai magatartási
szabályokkal, illetve a belső irányelvekkel kapcsolatos súlyos
szabálysértések, különös tekintettel az alábbi területekre:
Korrupciós ügyek, ideértve a könyvelési és pénzügyi ügyekben
történő befolyással üzérkedést, a versenyellenes gyakorlatokat,
a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, a környezetvédelmi,
a munkahelyi diszkriminációs és zaklatási eseteket;

AMIKOR ETIKAI KÉRDÉSEKET FESZEGETŐ DÖNTÉST KELL
HOZNIA, TÖBB KÉRDÉST IS TEGYEN FEL MAGÁNAK:

Az eset legális?

NEM

?

IGEN

Összhangban
áll az
irányelveinkre
és eljárásainkra
vonatkozó
szabályzattal?

NEM

?

IGEN

Összhangban áll
az ügyfél legjobb
érdekét hosszú
távon szem előtt
tartó szervezeti
kultúránkkal?

NEM

?

Nyugodtan
mesélnék a
döntésről egy
harmadik
félnek
IGEN

(felügyelő, bíróság),

illetve olvasnék
az esetről a
címlapokban?

NEM

?

A Bureau
Veritas számára
IGEN fennálló összes
kockázatot
végiggondoltam?

NEM

?

Amennyiben a fenti kérdések bármelyikére is nemleges választ adott, vagy nem biztos a válaszban, kérjük,
kérjen útmutatást egy illetékestől:
● Kérjen segítséget közvetlen felettesétől vagy az illetékes csapatoktól (felettesétől, felettese vezetőjétől,
illetve a megfelelőségi tisztviselőtől).
● Értesítse a vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselőjét vagy a külső forródrótot.
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MIT TEGYÜNK, HA AGGÁLYUNK MERÜL FEL?
Amennyiben probléma merül fel, íme néhány tipp segítségképpen:

1
Tisztázza érintettségét és aggályát
az alábbi kérdések megválaszolásával:
●

Milyen aggály merült fel Önben?

●

Milyen módon érintett az ügyben?

●

●

Ki az, aki megsértette a leszögezett
alapelveket/szabályokat?
Ki ismerte fel a szabálysértést?

●

Milyen régen történt az eset?

●

Ezután határozza meg, hogyan érdemes
kezelni a meghatározott aggályt:
●

Milyen alapelvek/szabályok megsértéséről
van szó?

●

●

2

Született korábban megoldás az adott
problémára?
Hol történt a szabálysértés?

●

Soha ne vegyen semmisnek egy problémát, még
ha nem is biztos abban, hogy aggodalmaskodnia
kellene a probléma miatt, illetve hogy az
kifejezetten kapcsolódik-e a saját munkaköri
felelősségi köréhez.
Beszélje meg a problémát az alább említett
kapcsolattartók közül azzal a személlyel, akivel
a leginkább kényelmesnek érzi a beszélgetést:
- Az Etikai Kódexszel kapcsolatos ügyekben a fő
kapcsolattartója szokásos esetben közvetlen
felettese;
- Megfelelőségi tisztviselő;
- Emberi erőforrások képviselője;
- A vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselője.

Amennyiben bizonytalan abban, mit tegyen, minden esetben tegye a következőket:
●

Álljon meg egy pillanatra;

●

Nézze át a vonatkozó dokumentációt;

●

12

Ha szükségét érzi, beszéljen közvetlen felettesével, vagy – ha azt jobbnak érzi – kérjen segítséget a
megfelelésért felelős helyi illetékestől, vagy a vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselőjétől, őket is bátran
bármikor felkeresheti.
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ETIKAI
IRÁNYELVEK
ÉS SZABÁLYOK

Bureau Veritas – Etikai Kódex - 2020-as kiadás

13

TISZTESSÉGES
MAGATARTÁS:
Integritás

Szolgáltatásaink integritása

15

Az átadott dokumentumok
és információk integritása

17

A pénzügyi és könyvelési adatok
integritása, valamint belső ellenőrzése

18

Érdekellentét20
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SZOLGÁLTATÁSAINK
INTEGRITÁSA
Munkánkat professzionális,
független és pártatlan módon kell végeznünk.
Kerülnünk kell az olyan helyzeteket, amelyekben csorbulhat profizmusunk, függetlenségünk
vagy pártatlanságunk. Elkötelezettek vagyunk az ilyen helyzetek nyitott és átlátható módon
történő kivizsgálására és kezelésére.
Munkánkat egyrészt hitelesen, másrészt professzionális független és pártatlan módon kell
végeznünk, és a befolyásolás semmilyen formában nem megengedett; sem a jóváhagyott
módszereinktől és eljárásainktól való eltérés, sem a pontos eredmények vagy megállapítások
jelentése tekintetében.
Jelentéseinknek, vizsgálati eredményeinknek, valamint tanúsítványainknak pontosan zde se
věta „roztrhla” kell tükröznie a tényszerű megállapításokat, a szakmai véleményt, illetve a
tapasztalt eredményeket. Szolgáltatásaink integritását folyamataink és ellenőrzéseink révén
biztosítjuk.

PÉLDÁK A VIZSGÁLATOK
SORÁN ESETLEGESEN
FELMERÜLŐ NEM
ETIKUS MAGATARTÁSI
FORMÁKRA:
●
●

●

●

KÖTELEZŐ GYAKORLATOK:
●

●

●

●

●

Az adatokat, vizsgálati eredményeket és egyéb tényszerű adatokat jóhiszemű módon
jelenteni.
Kizárólag olyan jelentéseket és tanúsítványokat kibocsátani, amelyek megfelelően tükrözik
a tényszerű megállapításokat, a szakmai véleményeket, illetve a tapasztalt eredményeket.

●

Kerülni az olyan helyzeteket, amelyekben csorbulhat profizmusunk, függetlenségünk vagy
pártatlanságunk.
Elköteleződni az ilyen helyzetek nyitott és átlátható módon történő kivizsgálása és
kezelése iránt.
Amennyiben az eredményekre vonatkozóan tűréshatárokat vannak érvényben, azok
alkalmazását, illetve korábbi alkalmazását egyértelművé tenni mindenki számára.
●

●

TILTOTT GYAKORLATOK:
●

●

●

●

●

Módosítani az értékelési eredményeket olyan módszer alkalmazása révén, amely nincs
összhangban a Bureau Veritas vállalattal, illetve az általánosan alkalmazott szabványos
módszerekkel.
Módosítani a Bureau Veritas által kiadott jelentésben szereplő megállapításokat az ügyfél
kérésére annak érdekében, hogy megmaradjon az adott ügyfélkapcsolat.
Behódolni az eredmények, illetve megállapítások módosítására irányuló nyomásnak,
befolyásnak, vagy ráhatásnak.
Rosszhiszeműen jelenteni és tisztességtelenül módosítani az adatokat, a vizsgálati
eredményeket és egyéb tényszerű adatokat.

●

Adatok elferdítése.
Szándékosan hiányos vagy
szabálytalan mintavétel.
Megvesztegetés/kenőpénz
(egy másik félnek biztosított,
illetve másik féltől kapott
kiﬁzetés, ami kedvezőbb
elbánás tisztességtelen módon
nyújtandó bebiztosítása
céljából).
Nem minden hőmérséklet
megfelelő módon történő
vizsgálata (pl. egy
hőmérsékletérték kivizsgálása,
azután a többinél azonos
eredmény feltételezése – ha
a hőmérséklet csak néhány
fokkal is eltér, az jelentősen
befolyásolhatja a teljes
térfogatot).
Az ismételt mérés
elmulasztása (pl. a második
(ellenőrző) mérés kihagyása
– egy mérés elvégzése, majd
utána az ismételt mérés
elmulasztása arra hivatkozva,
hogy az első mérés mindössze
néhány órája volt, hatalmas
mértékű eltérésekhez
vezethet).
Más forrásból származó
adatok vagy eredmények
felhasználása.
Egy mintavétel alapján
elvégzett munka esetében
annak sugallása, hogy a tételek
100%-át megvizsgálta.
Kizárólag azonos tartályból
vagy tárolóból származó
mintavétel (mi történik, ha
különböző termékekkel,
vagy eltérő minőséggel áll
szemben?).
Nem megfelelő mintavétel (pl.
a legfelső minta alkalmazása
egy felső/középső/alsó helyett
– a legfelső minta nem biztos,
hogy megfelelően tükrözi a
teljes terméket, mivel a tartály
vagy tároló rétegzett lehet).
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SZOLGÁLTATÁSAINK INTEGRITÁSA

MI A TEENDŐ EGY VALÓS
ÉLETHELYZETBEN?
PÉLDÁK A
LABORATÓRIUMOKBAN
ESETLEGESEN
FELMERÜLŐ NEM
ETIKUS MAGATARTÁSI
FORMÁKRA:
●

●

●

●

●

●

●

●

Adatok manipulálása
(pl. adatok törlése – a meglévő
adatok eltávolítása / kitalált
adatok rögzítése).

A szénrakományok átvizsgálásáért a Bureau Veritas egyik ellenőre felel. Egy
nagyobb ügyfél, egy kereskedő, megpróbál nyomást gyakorolni rá a tekintetben,
hogy a szénrakomány összesen húsz mintájából kettőt ne vegyen figyelembe,
mivel annak a két mintának a figyelembe vétele csökkentené a teljes szállítmány
minőségi értékelését, ezáltal pedig annak értékét is.
A Bureau Veritas eljárásai szerint mind a húsz mintát figyelembe kell venni a
végső eredmények kialakításánál. A kereskedő azonban azzal érvel, hogy senki
nem fogja megtudni, hogy két mintát figyelmen kívül hagyott, és hogy senkinek
nem árt azzal, ha teljesíti a kereskedő kérését.

Vajon az ellenőrnek bele kellene egyeznie az ügyfél kérésének
teljesítésébe?

A minőségellenőrzési minták
hamis értelmezése
A szabványos működési
eljárások (SOP) vagy ipari
szabványok betartásának
hiánya.
Minták módosítása a
jellegzetességek megmásítása
érdekében.
Elemzési eredmények
manipulálása.
Minták, fájlok, adatok
helyettesítése.
Az elemzőkészülékek
eredményeinek hamis
rögzítése.

NEM

A Bureau Veritas technikai eljárásait minden esetben követni és alkalmazni
kell. A műszaki eljárások célja szolgáltatásaink integritásának biztosítása.
Természetesen egyik ügyfél sem örül egy nemleges válasznak, emiatt ezt
tapintatos módon, a Bureau Veritas megfelelő szintjén álló személynek kell
intéznie.
Ilyen bonyolult helyzetekben a vezetőség készséggel megadja a szükséges
támogatást.

Az eredmények hasraütésszerű
rögzítése.

REFERENCIADOKUMENTUMOK
Belső irányelvekre és eljárásokra vonatkozó
Etikai Kódex Kézikönyv: 321. irányelv
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AZ ÁTADOTT DOKUMENTUMOK
ÉS INFORMÁCIÓK INTEGRITÁSA
A Bureau Veritas minden egyes alkalmazottja személyesen felelős
minden általa nyújtott olyan információért, amely az általa készített
dokumentumokban szerepel; ideértve, de nem kizárólagosan,
a jelentéseket, vizsgálati eredményeket és tanúsítványokat.

KÖTELEZŐ GYAKORLATOK:
●

●

●

●

●

●

Biztosítani, hogy az IT rendszereken át a vállalaton belül,
vagy az ügyfeleknek kiküldött és átadott valamennyi
információ és dokumentum megbízható, hiteles és
hiánytalan információkat tartalmazzon. Ez vonatkozik
többek között az emberi erőforrásokkal, pénzügyekkel,
jogi ügyekkel, adózással kapcsolatos információkra
és dokumentumokra, valamint a kormányzati vagy
szabályozó hatóságok felé benyújtott dokumentumokra.
Nyilvántartásban vezetni a megállapításokat és
következtetéseket.

TILTOTT GYAKORLATOK:
●

●

●

Megsemmisíteni a bírósági eljárással, lehetséges
követelésekkel kapcsolatos, vagy kivizsgálás alatt álló
nyilvántartásokat.
Behódolni a dokumentumok módosítására irányuló
nyomásnak, befolyásnak, vagy ráhatásnak.
Rosszhiszeműen jelenteni és tisztességtelenül
módosítani az adatokat és/vagy egyéb tényszerű
adatokat.

Kizárólag a törvény vagy a jogszabályok által kifejezetten
előírt nyilvántartásokat készíteni (kivéve, ha a
nyilvántartás vezetése egyértelmű üzleti célt szolgál).
Pontos és hiánytalan nyilvántartást vezetni, főleg
a hivatalos célból készített nyilvántartások esetében.
A nyilvántartásokat a vállalati nyilvántartás-megőrzési
irányelvek szerint megsemmisíteni.
Tömören és pontosan fogalmazni, és kizárólag
a szükségszerű tényeket leírni, amelyek könnyen
magyarázhatók, amennyiben az információ
nyilvánosságra kerül.

MI A TEENDŐ EGY VALÓS
ÉLETHELYZETBEN?
Felveszünk egy tanácsadót, hogy végezzen el néhány munkát a számítógépeken.
Van esély arra, hogy bizalmas adatokat tartalmazó elektronikus fájlokat is lát majd.

Tennem kell valamit ez ügyben?

IGEN
Alá kell íratnia vele egy titoktartási szerződést.
Amennyiben tanácsadó cégről van szó, gyakran elegendő magával a céggel titoktartási szerződést kötni, amennyiben a cég vállalja és
biztosítja, hogy alkalmazottjai szintén eleget tesznek a titoktartási kötelezettségeknek. Még ha van is érvényben titoktartási szerződés,
akkor is minden esetben meg kell előzni, hogy bizalmas információkat tárjunk fel feleslegesen harmadik felek előtt.
Kétely esetén, illetve a vállalati sablon bekéréséért forduljon a jogi osztályhoz.

REFERENCIADOKUMENTUMOK
Belső irányelvek és eljárások kézikönyve:
311. irányelv
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A PÉNZÜGYI ÉS KÖNYVELÉSI
ADATOK INTEGRITÁSA,
VALAMINT BELSŐ ELLENŐRZÉSE
A Bureau Veritas könyvelésében és számláiban minden pénzügyi
és könyvelési adatot megfelelően és helyesen kell rögzíteni,
azok semmilyen esetben nem vezethetők hiányosan,
tévesen vagy tisztességtelen módon.
Minden adatbeviteli tételt jóhiszeműen igazolni kell a megfelelő alátámasztó okirattal. A számlákat szigorúan tilos
megvesztegetés, befolyással üzérkedés vagy egyéb helytelen ügylet elfedésére használni.
Minden dokumentumot a vonatkozó törvényeknek és a Bureau Veritas irányelveinek megfelelően kell tárolni.
A belső ellenőrzések célja a pénzügyi és a könyvelési adatok minőségének és megbízhatóságának garantálása, valamint annak
biztosítása, hogy a vállalat könyvelése és nyilvántartásai nem fednek el tisztességtelen ügyleteket.
A Bureau Veritas eljárásainak való megfelelőség belső ellenőrzése a Bureau Veritas üzleti egységeinek, illetve osztályainak élén
álló vezetők feladata.

KÖTELEZŐ GYAKORLATOK:
●

●

●

●

18

Megfelelően és pontosan rögzíteni minden pénzügyi
és könyvelési adatot a Bureau Veritas könyvelésében
és számláiban.
Valamennyi tételt leigazolni a megfelelő alátámasztó
okirattal.
Biztosítani, hogy a bejelentési rendszerben rögzített
adatok – különös tekintettel a félév végi és év végi
zárszámadásoknál – összhangban állnak a kötelező
jelleggel közzétett információkkal, az időszakra
vonatkozó eredményekkel, valamint az időszak
végeztéhez aktuális anyagi helyzettel.
Minden dokumentumot a vonatkozó törvényeknek
és a Bureau Veritas irányelveinek megfelelően tárolni.
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TILTOTT GYAKORLATOK:
●

●

Hiányos, téves vagy helytelen adatokat rögzíteni
a Bureau Veritas könyvelésében és számláiban.
A számlákat megvesztegetés, befolyással üzérkedés,
vagy egyéb helytelen ügylet elfedésére használni.

A PÉNZÜGYI ÉS KÖNYVELÉSI ADATOK INTEGRITÁSA, VALAMINT BELSŐ ELLENŐRZÉSE

MI A TEENDŐ EGY VALÓS
ÉLETHELYZETBEN?
Szeretnék felkínálni valamilyen ajándékot egy ügyfélnek.

Ez megengedett? Mit kell tennem?
Hogyan kell elkönyvelni a kapcsolódó tételeket?

A Bureau Veritas szabályai egyértelműek. A 150 euró értéket
meghaladó ajándékok felkínálása előtt engedélyt kell kérni a
vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselőjétől.
Kétely esetén forduljon megfelelőségi tisztviselőjéhez.
A tételek elkönyveléséhez tekintse meg a MAG 241 számlák
táblázatát, hogy a tételeket a hozzájuk tartozó kijelölt
számlák alá iktassa.

A mai napon ki kell fizetnem egy beszállítót, azonban
a kifizetés előkészítéséért és a számla lekönyveléséért
felelős könyvelő ma éppen nincs bent. Mindemellett van
hozzáférésem a kifizetés előkészítéséhez, jóváhagyásához
és lekönyveléséhez. Így a kifizetés nem fog késni.

Vajon megtegyem?

NEM
Minden esetben tiszteletben kell tartani a feladatok felosztását: a kifizetés előkészítéséért és a számla lekönyveléséért
felelős személyek nem vehetnek részt a kifizetés jóváhagyási
folyamatában.

REFERENCIADOKUMENTUMOK
Belső irányelvek és eljárások kézikönyve: 322. és 323. irányelv
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ÉRDEKELLENTÉT

„

Kerülni kell az olyan helyzeteket,
amelyekben érdekellentét merülhet fel.”
Rendkívül fontos, hogy a Bureau Veritas munkavállalói függetlenek
legyenek, és jelentsenek minden olyan kötelezettséget vagy
kapcsolatot, amely esetleges érdekellentétet szülhet.
A személyes érdekellentét olyan helyzet, amelyben a Bureau Veritas érdekei eltérnek a vállalat tisztviselőinek, igazgatóinak,
illetve alkalmazottjainak (vagy bármely olyan személynek, akivel egy tisztviselő, igazgató, illetve alkalmazott közeli személyes
vagy üzleti kapcsolatban áll) személyes érdekeitől.
Üzleti ügyleteinkben és szolgáltatásainkban kerülnünk kell az olyan helyzeteket, ahol érdekellentét áll fenn, vagy érdekellentét
merülhet fel, ehhez pedig figyelembe kell vennünk bizonyos előírásokat, és alkalmaznunk kell a meghatározott belső eljárásokat.
Minden olyan helyzet, amelyben ilyen típusú konfliktusok merülhetnek fel, szabályozás alatt áll. Ebbe beletartozik bizonyos
esetekben a teljes tilalom, más esetekben pedig az előzetes ellenőrzés, értesítés, vagy engedélyeztetés.

KÖTELEZŐ GYAKORLATOK:
●

●

●

●

●

●

●

Kerülni az olyan helyzeteket, amelyek hatással lehetnek
helyes ítélőképességünkre, még ha úgy is érezzük, hogy
az nem úgy van.
Kerülni a szakmai és személyes ügyek között felmerülő
érdekellentéteket.

TILTOTT GYAKORLATOK:
●

●

Külső fél szemszögéből rálátni a saját helyzetére, hogy
elkerülhető legyen az érdekellentét.
Ha a Bureau Veritas egyik kapcsolt vagy társult vállalata
számára nyújt szolgáltatást, a Bureau Veritas belső
minőségbiztosítási eljárásainak alkalmazása révén
ellenőrizni a helyes eljárást.

●

Kerülni az érdekellentétet az olyan kapcsolódó
szubjektumokkal, amelyek tekintetében pénzügyi, vagy
kereskedelmi érdekünk áll fenn, illetve amelyek felé
szolgáltatásokat kell biztosítanunk.
Kerülni az érdekellentétet a vállalataink és/vagy az
olyan működési csoportok között, amelyek különböző
tevékenységekben vesznek részt, azonban esetlegesen
ugyanannak az ügyfélnek vagy egymásnak nyújtanak
szolgáltatást.
Előzetes engedélyt kérni a felettesétől, mielőtt állást
ajánl vagy befolyással lenne egy állásajánlatra egy
családtag, vagy egy olyan személy részére, akivel közeli
személyes kapcsolatban áll.

●

●

●

Munkaviszonyba felvenni, vagy vállalati ügyletet
lebonyolítani egy családtaggal, illetve egy olyan
személlyel vagy szervezettel, amellyel Ön vagy családja
bármilyen módon kapcsolatban áll.
A Bureau Veritas munkavállalójaként – közvetlenül vagy
közvetetten – személyes haszont szorgalmazni vagy
elfogadni (az ajándékokra és vendéglátásra vonatkozó
irányelvben megfogalmazott alapelvekkel összhangban
álló, szerény ajándékokon és vendéglátáson kívül).
Saját magának, barátainak vagy rokonainak bármilyen
olyan haszont, szívességet vagy szolgáltatást
szorgalmazni vagy elfogadni, ahol a haszonszerzésnek
vagy a teljesítésnek a vállalatcsoporttal való
munkaviszonya ad alapot, kivéve a belső irányelvekre
és eljárásokra vonatkozó Etikai Kódex kézikönyvben
meghatározott, az üzleti tevékenységek szabályos
folyamatában szokványosnak minősülő ajándékokat
vagy szórakozást.
A vállalatcsoporton kívül másik szakmai szervezetnél
igazgatói, tisztviselői, vezetői, vagy más hasonló pozíciót
elfogadni anélkül, hogy előtte engedélyt kapott volna rá a
felettesétől.
Közvetlenül, illetve rokonok, barátok, vagy közvetítők
révén részesedést szerezni egy versenytársnál,
beszállítónál, vagy ügyfélnél (vagy elmulasztani
a meglévő részesedés tényének közlését), kivéve
a Bureau Veritas belső eljárásaiban meghatározottakat.
A munkaviszonyt adó vállalat árucikkeit, illetve
erőforrásait saját személyes célokra felhasználni, kivéve
ha a felhasználásra hivatalos engedélyt kapott.

Kétely esetén keresse fel közvetlen felettesét, és
beszélje meg vele az aggályait illetve, ha úgy jobbnak érzi,
forduljon a Kódex elején megjelölt másik kapcsolattartó
személyhez. Minden közlést bizalmasan, diszkréten és
tisztelettel kezelünk.

20
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MI A TEENDŐ EGY VALÓS
ÉLETHELYZETBEN?
Elfogadhatok egy kinevezést a Bureau Veritas vállalaton kívül,
miközben továbbra is a Bureau Veritas munkavállalója maradok?

PÉLDÁK A
SZABÁLYOZÁS ALATT
ÁLLÓ HELYZETEKRE:
●

Mielőtt a vállalatcsoporton kívül elfogadna egy kinevezést, kérjen engedélyt
felettesétől. Kerülni kell azonban az olyan helyzeteket, amelyekben érdekellentét
merülhet fel.

●

Egy munkavállaló betölthet valamilyen pozíciót egy
versenytársnál, vagy egy ügyfélnél, illetve részesedést szerezhet
annak társasági tőkéjéből?

●

NEM, rendkívül kevés kivétel létezik,
ezzel kapcsolatban a megfelelőségi
tisztviselővel kell egyeztetni.

Kerülje az olyan helyzeteket, amelyekben érdekellentét merülhet fel.

●

Egy munkavállaló részt vehet a Bureau Veritas által vizsgálni
szükséges objektumok tervezési, előállítási folyamatában,
forgalmazásában, használatában vagy karbantartásában,
miközben részt vesz az adott objektumok vizsgálatában is?

NEM, semmi esetre sem.

●

Kerülje az olyan helyzeteket, amelyekben érdekellentét merülhet fel.

●

●

REFERENCIADOKUMENTUMOK
Belső irányelvekre és eljárásokra vonatkozó
Etikai Kódex Kézikönyv: 342. és 343. irányelv

Egy állás felkínálása, illetve
felkínálásának ösztönzése
egy családtag, vagy olyan
személy számára, akivel közeli
személyes kapcsolatban áll,
anélkül, hogy először engedélyt
kért volna arra vonatkozóan
a felettesétől.
A vállalati ranglétrájában
egy családtag vagy olyan
személy jelenléte, akivel közeli
kapcsolatban áll, amelyről
korábban elmulasztotta írásban
tájékoztatni felettesét és az
emberi erőforrások osztály
vezetőjét.
A Bureau Veritas egyik üzleti
partnerével, ügyfelével, vagy
versenytársával kapcsolatban
álló (minden esetben azon a
szakmai területen belül, ahol
dolgozik) családtag, vagy olyan
személy létezésének ténye,
akivel közeli kapcsolatban
áll, amelyről korábban
elmulasztotta írásban
tájékoztatni felettesét és az
emberi erőforrások osztály
vezetőjét.
A Bureau Veritas
munkavállalójaként
– közvetlenül vagy
közvetetten – személyes
haszon szorgalmazása vagy
elfogadása (az ajándékokra
és vendéglátásra vonatkozó
irányelvben megfogalmazott
alapelvekkel összhangban
álló, szerény ajándékokon és
vendéglátáson kívül).
A Bureau Veritas vállalaton
kívüli kinevezések elfogadása,
miközben a Bureau Veritas
alkalmazásában áll, anélkül,
hogy először engedélyt kapott
volna a felettesétől.
Közvetlenül, illetve rokonok,
barátok, vagy közvetítők
révén részesedés szerzése egy
versenytársnál, beszállítónál,
vagy ügyfélnél (vagy a meglévő
részesedés tényközlésének
elmulasztása), kivéve a Bureau
Veritas belső eljárásaiban
meghatározottakat.
A foglalkoztató vállalat
árucikkeinek, vagy
erőforrásainak saját személyes
célokra történő felhasználása.
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KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV
Határozottan elutasítjuk a megvesztegetés, a korrupció és a
befolyással üzérkedés minden formáját, és elkötelezettek vagyunk
az iránt, hogy teljes mértékben megfeleljünk az ilyen magatartásra
vonatkozóan érvényben lévő összes törvénynek és tilalomnak.
A Bureau Veritas teljes mértékben elkötelezett a korrupció valamennyi formája elleni küzdelem mellett – ideértve a megvesztegetést
és a befolyással üzérkedést – minden olyan országban, ahol tevékenységet végez, valamint valamennyi olyan joghatóságban érvényes
vonatkozó helyi és nemzetközi törvény betartása iránt, amelyen belül a Bureau Veritas működik, illetve szolgáltatást nyújt.
A Bureau Veritas vállalatnál a megvesztegetés és a korrupció minden formájára zérótolerancia-elv érvényes. A köztisztviselőket, ügyfeleket,
beszállítókat, vagy egyéb szerződő feleket érintően, a megvesztegetés, a kenőpénz, a befolyással üzérkedés és egyéb tisztességtelen
befolyás, vagy megegyezés gyakorlása szigorúan tilos. A tilalmak között szerepelnek az „ügymenetkönnyítő juttatások” is, még ha nem
is konkrétan megvesztegetésnek minősülnek (azaz kisebb összegű kifizetések annak érdekében, hogy egy kormánytisztviselő elvégezze
hivatalos feladatait), valamint a politikai hozzájárulások. Az irányelvek, eljárások és gyakorlatok (pl. képzés és kapcsolódó iránymutatás)
révén a Bureau Veritas igyekszik a szervezeten belül elkerülni a korrupció előfordulásának lehetőségét. Bármilyen jellegű megvesztegetés
ígérete, kínálása, kérése, kifizetése, vagy elfogadása a Bureau Veritas irányelvének megszegését jelenti, és akár bűncselekménynek is
minősülhet, ami megfelelő szintű fegyelmi intézkedést von maga után (ideértve, ha szükséges, a munkaviszony felmondását).
A lobbizás egy hatósági döntés befolyásolása érdekében eszközölt tevékenység. Néhány országban (pl. Franciaországban) az
érdekképviselet konkrét feltételekkel törvényileg meghatározott, arról nyilatkozni szükséges, és szigorú etikai szabályok vonatkoznak rá.
A vállalatcsoport nevében végzett bárminemű lobbizási tevékenység átlátható, a vonatkozó törvényeknek megfelelő kell hogy legyen,
valamint a vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselőjének azt jóvá kell hagynia.

KÖTELEZŐ GYAKORLATOK:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Küzdeni a korrupció ellen, és határozottan elutasítani annak
bármilyen formáját.
Alkalmazni a vonatkozó helyi és nemzetközi megvesztegetés
elleni törvényeket minden olyan joghatóságban, amelyen
belül működünk.

TILTOTT GYAKORLATOK:
●

●

Tiszteletben tartani a Bureau Veritas belső eljárásait azáltal,
hogy az alábbiakban leírt konkrét szabályozott helyzetekre
vonatkozóan előzetes jóváhagyást kér a vállalatcsoport
megfelelőségi tisztviselőjétől.
Megtagadni a ténylegesen elvégzett szolgáltatásokhoz
nem kapcsolódó számlák kiállítását vagy kifizetését.

●

Megtagadni az olyan készpénzes vagy átutalásos
kifizetéseket, amelyek nem a kedvezményezett nevére
vagy a jegyzett bankszámlaszámra szólnak.

●

A felkínált ajándékokhoz nyilatkozatot készíteni
a kedvezményezettről és a megfelelő utalványról.

●

Pontosan elkönyvelni az ajándékok vagy vendéglátás
kifizetését, és megtagadni annak kihagyását a számviteli
könyvekből.

●

Megtagadni a megvesztegetés bármilyen formájának
felajánlását vagy elfogadását, ideértve egy szerződéses
kifizetés bármely részére vonatkozó kenőpénzt is.

●

Megtagadni a kapcsolati hálók vagy csatornák helytelen
előnybiztosítás, vagy helytelen előnyszerzés céljából
történő felhasználását az ügyfelek, ügynökök, vállalkozók,
beszállítók, a másik fél munkavállalói, illetve kormányzati
tisztviselők tekintetében.
Megtagadni a befolyással üzérkedést, ami a korrupció
olyan formája, amely során egy harmadik fél előnyre
tesz szert azáltal, hogy cserébe hatást gyakorol egy
kormányzati tisztviselőre (függetlenül attól, hogy
a kormányzati tisztviselő előnyhöz jut-e ezáltal, vagy tud-e
a megegyezésről) helytelen előnyszerzés érdekében, illetve
egy már megtett ilyen ügylet jutalmaként. A Bureau Veritas
valamennyi tisztviselője, igazgatója, munkavállalója és üzleti
partnere számára tilos olyan megegyezést kötni, amely
e tilalomra vonatkozóan szabálysértést jelenthet.

A feladatok teljesítése, vagy egy szerződés megkötése
folyamán megvesztegetést (pénzt és/vagy meghívást) kérni,
elfogadni, odaígérni, felajánlani, vagy átadni (akár közvetlen,
akár közvetett módon).
Bármilyen ajándékot felajánlani valamilyen kormányzati
tisztviselőnek egy cselekedetre való hatásgyakorlás,
vagy jutalmazás céljából, illetve kifizetést intézni egy
tisztviselőnek vagy kormányzati köztisztviselőnek az
adott kormány eljárási módjának, vagy határozatának
befolyásolása céljából.
A vállalati tőkét, illetve eszközöket etikátlan célra
felhasználni.
Politikai hozzájárulásokat, ügymenetkönnyítő juttatásokat
és kenőpénzeket kiﬁzetni szigorúan tilos.
Egy ügyfél részére ajándékok vagy étkezések formájában
150 eurót meghaladó kiadást intézni anélkül, hogy előzetes
engedélyt kért volna.
Megvesztegetést elfogadni, például a vizsgálati, vagy belső
ellenőrzési eredmények módosításáért, illetve hamis jelentés
és tanúsítvány kiállításáért.
Bármilyen jellegű értéket közvetlen vagy közvetett módon
ígérni, kínálni, vagy nyújtani bárkinek olyan célból, hogy az
adott személyre befolyást gyakoroljon és ezáltal pozíciójával
visszaélve előnyt biztosítson a Bureau Veritas részére, illetve
egy ilyen eset után jutalomként. Értéknek minősül bármilyen
pénzbeni kifizetés, ajándék, vendéglátás, adomány,
szívesség, szolgáltatás, vagy egyéb juttatás. Tevékenységi
köre keretén belül bármilyen jellegű értéket közvetlen
vagy közvetett módon szorgalmazni, vagy elfogadni egy
olyan személytől, aki helytelen előnyhöz, illetve fölényhez
szeretne ezáltal jutni (például kedvező vizsgálati eredmény
egy vizsgálati, ellenőrzési vagy tanúsítási folyamattal
összefüggően, illetve a Bureau Veritas vállalat részére áruk
vagy szolgáltatások biztosítására vonatkozó szerződéssel
összefüggően).

Jelenteni minden fizetési kérelmet a vezetőjének, vagy
a megfelelőségi tisztviselőnek.
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KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

MI A TEENDŐ EGY VALÓS
ÉLETHELYZETBEN?
PÉLDÁK A
KORRUPCIÓRA, ILLETVE
A BEFOLYÁSSAL
ÜZÉRKEDÉSRE (A LISTA
NEM TELJES):
●

●

●

●

●

●

A Bureau Veritas
munkavállalója kifizetést intéz
egy olyan személy felé, aki
egy potenciális ügyfél tenderelbírálási bizottságának tagja,
a tenderre vonatkozó bizalmas
információkért cserébe.
A Bureau Veritas közvetítője,
aki együttműködik az
adóhatósággal, kifizetést
intéz egy adóügyi tisztviselő
felé a Bureau Veritas
adókötelezettségének
csökkentéséért cserébe, és a
kifizetés összegét „kormányzati
kapcsolattartói díj” címén
feltünteti a Bureau Veritas felé
kiállított számlán.
A Bureau Veritas munkavállalója,
aki egy tanúsítási folyamatban
vesz részt, az ügyféltől
elfogad egy all-inclusive
utazást a Karib-szigetekre
az ügyfél számára kedvező
eredményekért cserébe.
A Bureau Veritas vállalattal
együttműködő vámügynök
egy, a kötelező papírokban
szereplő hiba miatt nem
tudja vámkezelni a Bureau
Veritas által importálni kívánt
laboratóriumi szállítmányokat.
Az ügynök készpénzes kifizetést
intéz a vámtisztviselő felé
a szállítmány átengedéséért
cserébe.
A Bureau Veritas
munkavállalója összejátszik egy
beszállítóval annak érdekében,
hogy feljebb tornázza a
Bureau Veritas által az illető
beszállítónak kifizetett összeg
értékét, a beszállító pedig a
többletnyereség egy részét
közvetlenül kifizeti a Bureau
Veritas munkavállalójának.
A Bureau Veritas munkavállalója
kapcsolatban áll egy olyan
személlyel, aki közeli barátja
egy kormányzati tisztviselőnek,
és a kormányzati tisztviselő
pozíciójából adódóan hatással
lehet arra, hogy a Bureau
Veritas számára kedvező
jogszabályozási határozat
szülessen. A munkavállaló
kifizetést intéz a kapcsolattartó
személy felé, az pedig cserébe
hatást gyakorol a kormányzati
tisztviselőre annak érdekében,
hogy a Bureau Veritas számára
kedvező határozatot hozzon.
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Néha hallok olyanról, hogy bizonyos ügynököknek más vállalatok pénzt fizetnek azért, hogy drága
ajándékokat vásároljanak abból a külföldi vezető kormányzati tisztviselőknek.

Szeretnék versenyképes maradni. Megtehetem én is ezt?

NEM
A Bureau Veritas irányelve szerint minden vonatkozó törvényt be kell tartani az üzletvitel során.
Kötelező az összes olyan törvényt betartania, amely tiltja a kormányzati tisztviselőknek, vagy
más, nem kormányzati tisztviselőknek történő ajándékozást, ideértve az arról szóló ígéretet,
vagy a tényleges, közvetlen vagy közvetett módon – például ügynökökön keresztül – történő
átadást. Azonnal jelenteni kell minden aggályt keltő helyzetet, máskülönben jogi szankciók érhetik
a Bureau Veritas vállalatot és személyesen Önt is.

„X” ELLENŐR vizsgálatot végzett A-üzemben, és úgy találta, hogy az áruk hibásak és nem
alkalmasak a szállításra. Az A-üzem vezetője elfogadta az eredményeket, de mielőtt a jelentést
elkészíthette volna, felajánlott az ellenőrnek egy zárt borítékot, mondván, hogy ezzel a kis
semmiséggel szeretné megköszönni a fáradozásait, és reméli, hogy kedvező színben tünteti fel az
üzemet. A borítékban olyan kismértékű összeg volt, hogy az csak néhány üdítő megvásárlására elég.

Elfogadja „X” a borítékot?

NEM

A Bureau Veritas személyzetének
adott készpénz vagy természetbeni
juttatás az Etikai Kódex értelmében
szigorúan tilos.

Képzelje el, hogy Ön és egyik munkatársa felelős egy új üzleti egység felállításáért egy külföldi
országban. Egy munka utáni italozás alkalmával munkatársa elmeséli, hogy csak úgy tudta
beköttetni a telefonhálózatot, hogy a helyi szokásokat követve „pénzbeni ösztönzést” nyújtott.
Aggódik amiatt, amit munkatársa tett, és azon gondolkodik, hogy vajon el kellene-e hallgatnia
az ügyet, írásban leírni neki ellenvetését, vagy a munkatárs tetteit jelenteni a központi irodának.
Úgy dönt, hogy végül elhallgatja az ügyet.

Vajon így cselekedjen-e?

NEM

Ha félretekint egy, a vállalati irányelvvel
szembemenő tevékenységgel kapcsolatban, azzal még nem mentesíti magát
a felelősség, illetve néhány esetben a
büntetőjogi felelősség alól.

REFERENCIADOKUMENTUMOK
Belső irányelvek és eljárások kézikönyve:
● 330. fejezet: Megvesztegetés elleni és a korrupció
elleni törekvések
● 332. irányelv: Politikai hozzájárulások
● 333. irányelv: Jótékonysági adományok és szponzorálás
● 334. irányelv: Ügymenetkönnyítő juttatások
● 335. irányelv: Ajándékok, vendéglátás és kiadások
● 336. irányelv: Számvitel és könyvelés,
mint a megvesztegetés elleni és a korrupció
elleni törekvések szerves része
● 337. irányelv: Kockázatértékelés
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AJÁNDÉKOK, VENDÉGLÁTÁS
ÉS SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
ELFOGADÁSA
Nem fogadhatók el ajándékok, vendéglátás és szórakozási
lehetőségek, amennyiben azok a szakmai döntésekre tisztességtelen
befolyással vannak, vagy tisztességtelen befolyás látszatát keltik.
Az elfogadott ajándékok, vendéglátás és szórakozási lehetőségek mértéke nem haladhatja meg a szokásos szakmai
kapcsolatokban megszokott mértéket. Az ajándékok, illetve szórakozási lehetőségek olyan formáját, amely csorbát ejthet
a Bureau Veritas jóhírén, el kell utasítani.
Szigorúan szabályozzuk és ellenőrizzük az ügyfelek, alvállalkozók, beszállítók és egyéb üzleti partnerek által a Bureau Veritas
munkavállalóinak nyújtott ajándékokat és szórakozási lehetőségeket, hiszen az ilyen ajándékok és szórakozási lehetőségek
befolyásolhatják az adott munkavállaló helyes ítélőképességét, pártatlanságát, vagy függetlenségét, amely hatására nem
a Bureau Veritas legfőbb érdekeit szem előtt tartva cselekedhet.

KÖTELEZŐ GYAKORLATOK:
●

●

●

TILTOTT GYAKORLATOK:

Jelenteni és közvetlen felettesi előzetes engedélyt
kérni a 150 euró értéket meghaladó ajándékok
(étkezések, meghívások, ajándékok, utazások és szállás)
elfogadásával kapcsolatban.
Amennyiben a kapott ajándékok visszautasítását, vagy
visszaküldését a másik fél egyértelmű sértésnek venné,
az ajándékot kapott személynek megfelelően tovább
kell azt adnia, például egy kiválasztott jótékonysági
szervezetnek adományozni.
A jelentési és elszámolási kötelezettségek betartása
mellett a beszállítók által szponzorált szokványos
vendéglátási és szórakozási lehetőségek – ideértve
a kereskedelmi vásárokon és hasonló szakmai
rendezvényeken való részvételt – megengedettek.

●

●

●

●

●

Olyan ajándékokat vagy szórakozási lehetőségeket
elfogadni, amelyek célja egy adott cselekedet, vagy egy
adott cselekedet elmulasztásának ösztönzése.
Készpénzt, borravalót, kölcsönt vagy készpénzzel
egyenértékű ajándékokat elfogadni a beszállítóktól vagy
ügyfelektől.
Személyes ajándékokat, szívességeket, szórakozási
lehetőségeket, vagy vendéglátást elfogadni, amennyiben
arra a Bureau Veritas által teljesített szolgáltatásokkal
kapcsolatosan kerül sor.
A beszerzéssel, illetve a beszállítók kiválasztásával
kapcsolatos döntésekben közreműködő munkavállalók
semmi esetben sem fogadhatnak el beszállítók,
vagy potenciális beszállítók által felkínált személyes
ajándékokat.
A számlákat megvesztegetés, befolyással üzérkedés,
vagy egyéb helytelen tranzakció elfedésére használni.

MI A TEENDŐ EGY VALÓS
ÉLETHELYZETBEN?
Kaptam egy drága fényképezőgépet egy beszállítótól. Nincs
döntéshozói jogköröm a beszerzéssel, illetve a beszállítók
kiválasztásával kapcsolatban.

Megtarthatom?

NEM

Kizárólag olyan szerény ajándékot, vagy szórakozási lehetőséget
fogadjon el, amelyik után ésszerűen nem várható, hogy kötelezettséget von maga után, és minden esetben értesítse arról
felettesét.
Általános szabályként alkalmazza a józan ész alapelveit és helyes
ítélőképességét, hogy sikeresen elkerülje a tisztességtelenség
vagy érdekellentét látszatát, és minden kapott ajándékról
tájékoztassa felettesét.

Bureau Veritas – Etikai Kódex - 2020-as kiadás

25

AJÁNDÉKOK, VENDÉGLÁTÁS ÉS SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK ELFOGADÁSA

MI A TEENDŐ EGY VALÓS
ÉLETHELYZETBEN?
EGY AJÁNDÉK VAGY
MEGHÍVÁS ELFOGADÁSA
ELŐTT KÉRDEZZE MEG
MAGÁTÓL:

Egy olyan projekt lebonyolításáért felelős, amely során beszállítókat kell alkalmazni. A tender
kiírásakor az egyik potenciális beszállító meghívja egy teniszmérkőzésre a Roland Garros (French
Open) bajnokságra.

Mi a leginkább helyes magatartásforma egy ilyen helyzetben?

1 - Csekély értékű az ajándék
(apró promóciós tárgyak,
illetve szerény értékű,
szokványos, vagy idényszerű
ajándékok, például virág,
könyv, vagy gyümölcskosár)?

El kell utasítania a meghívást. Érdekellentétes helyzetben
találhatja magát, amely akár korrupciónak is minősíthető,
amennyiben a beszállító tisztességtelen viszonzást, például
bizalmas technikai információkat vár cserébe. Emlékeztetjük,
hogy egy tender kiírásának keretén belül minden beszállító
csakis ugyanazokhoz az információkhoz juthat. Ezenfelül, a
felajánlásról írásban tájékoztatnia kell a vezetőjét, átbeszélni
az ügyet, és együtt megállapítani a beszállítóval kapcsolatos
helyes eljárást.

2 - Összhangban áll a
vállalatcsoport belső
irányelvével és eljárásával,
továbbá a helyi törvények
előírnak határértékeket?
3 - Milyen szándék áll az
ajándék, illetve a meghívás
mögött?
4 - Beszélhetne arról nyíltan
munkatársaival?

REFERENCIADOKUMENTUMOK
Belső irányelvek és eljárások kézikönyve:
335. irányelv
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AJÁNDÉKOK,
VENDÉGLÁTÁS
ÉS SZÓRAKOZÁSI
LEHETŐSÉGEK
FELKÍNÁLÁSA

A SZÓRAKOZÁSI
LEHETŐSÉGEKRE,
ÉTKEZÉSEKRE,
AJÁNDÉKOKRA,
UTAZÁSRA ÉS SZÁLLÁSRA
VONATKOZÓ ALAPELVEK:
●

Habár a szakmai ajándékok, vendéglátás és
szórakozási lehetőségek felkínálása szokványos
eljárásnak tűnhet a világ számos részén, azok
szigorú szabályozás alatt állnak, hiszen ezek
látszólag, vagy akár ténylegesen megvesztegetések
lehetnek a célból, hogy rávegyenek valakit olyan
cselekedetre, amelyet nem tehetne meg, vagy
olyan cselekedet elmulasztására, amelyet saját
munkakörében meg kellene tennie.

●

●

●

Nem kínálhatók fel ajándékok, vendéglátás és szórakozási lehetőségek, amennyiben azok a szakmai
döntésekre tisztességtelen befolyással vannak, vagy tisztességtelen befolyás látszatát keltik.
A felkínált ajándékok, vendéglátás és szórakozási lehetőségek mértéke nem haladhatja meg a szokásos
szakmai kapcsolatokban megszokott mértéket. Az ajándékok, vendéglátás és/vagy szórakozási
lehetőségek olyan formáját, amely csorbát ejthet a Bureau Veritas jóhírén, kerülni kell.

KÖTELEZŐ GYAKORLATOK:
●

●

●

Előzetes engedélyt kérni a vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselőjétől az ügyfeleknek, vagy
üzleti partnereknek felkínálni kívánt, 150 euró értéket (vagy halmozott formában évi egy
alkalommal személyenként 300 euró értéket) meghaladó ajándékokkal kapcsolatosan.
Előzetes engedélyt kérni a vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselőjétől a kormányzati
tisztségviselőknek, ügyfeleknek, vagy üzleti partnereknek felkínált, 150 euró értéket (vagy
halmozott formában évi egy alkalommal személyenként 300 euró értéket) meghaladó utazás
és szállás kifizetése előtt, különös tekintettel a Bureau Veritas által szponzorált rendezvények,
illetve a Bureau Veritas telephelyének látogatása céljából.
Az ajándékok kifizetését pontosan elkönyvelni, és külön számlakönyveket alkalmazni az
ajándékok, vendéglátás és szórakozási lehetőségek vezetésére.

●

●

●

●

●
●

Készpénzt, borravalót, kölcsönt, vagy készpénzzel egyenértékű ajándékokat felkínálni
a beszállítóknak vagy ügyfeleknek.
Személyes ajándékokat, szívességeket, szórakozási lehetőségeket, vagy vendéglátást felkínálni,
amennyiben arra a Bureau Veritas által teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatosan kerül sor.
Személyes ajándékokat felkínálni a beszállítóknak, vagy potenciális beszállítóknak, amennyiben
döntéshozói szerepet töltünk be a beszerzéssel, illetve a beszállítók kiválasztásával kapcsolatosan.

Ellenőrizhető, jogos üzleti
célt szolgál;
Nem célja a jogtalan
előnyszerzés, sem egy cselekedet
tisztességtelen befolyásolása;
Megfelel az alábbi
kritériumoknak:
(i) ésszerű értékkel bír;
(ii) a fogadó fél pozíciójára,
a körülményekre, valamint
az adott alkalomra tekintettel
helyénvaló;
(iii) nem kelti kötelezettség
érzetét, vagy tisztességtelenség
látszatát;
(iv) a fogadó fél, vagy
mások által ésszerű
módon nem értelmezhető
megvesztegetésként; és
(v) nem gyakran van felkínálva
ugyanannak a fogadó félnek;
Tisztességesen és
pontosan rögzítésre kerül
a vállalati könyvelésben és
nyilvántartásban.

MI TÖRTÉNIK,
HA A FOGADÓ FÉL
DÖNTÉSHOZÓI
JOGKÖRREL
RENDELKEZIK EGY
FÜGGŐBEN LÉVŐ DÖNTÉS
TEKINTETÉBEN, AMI
BEFOLYÁSOLHATJA
A VÁLLALATCSOPORT
ÉRDEKÉT?
●

TILTOTT GYAKORLATOK:

Megfelel az ajándékokról szóló
vonatkozó törvényeknek,
a vállalatcsoport belső
irányelvének, valamint a
fogadó fél munkáltató belső
szabályainak;

Rendkívül figyelmesen kell
eljárni! A vállalatcsoport érdekeit
befolyásoló, függőben lévő, vagy
később meghozott döntések
lehetnek többek között:
(i) Tender kiírása;
(ii) Jogszabályi vagy rendeletbeli
változások, kormányzati
támogatás elnyerése;
(iii) Kereskedelmi
szerződés elnyerése, illetve
meghosszabbítása.

Téves, vagy kitalált adatokat bevinni bármilyen okból kifolyólag a vállalati nyilvántartásba.
A számlákat ajándékok, megvesztegetés, befolyással üzérkedés, vagy egyéb helytelen ügylet
elfedésére használni.
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AJÁNDÉKOK, VENDÉGLÁTÁS ÉS SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK FELKÍNÁLÁSA

MI A TEENDŐ EGY VALÓS
ÉLETHELYZETBEN?
Igaz, hogy minden 150 eurót meghaladó (vagy azzal egyenértékű) ajándékhoz vagy szórakozási lehetőséghez
előzetes engedélyt kell kérni a vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselőjétől?

IGEN

A kérelmet akár közvetlenül a vállalat megfelelőségi
rendszerében is leadhatja, amennyiben van hozzá jogosultsága,
vagy közvetlenül a megfelelőségi tisztviselőn keresztül is.

NEM

A 150 euró alatti készpénzes ajándékok
felkínálása megengedett?

A készpénzes ajándékok minden esetben tilosak.

150 euró alatti értékű ajándékok vagy szórakozási lehetőségek felkínálása megengedett?

NEM

Néhány országban a 150 euró igen jelentős összeg. A 150 euró alatti értékű ajándékok
vagy szórakozási lehetőségek felkínálásával kapcsolatban minden vezetőnek saját
ítélőképességét kell használnia, és saját magának kell a megfelelőséget ellenőrizni
a tekintetben, hogy az adott ajándék vagy szórakozási lehetőség (i) nem tűnik
megvesztegetésnek, (ii) nem megvesztegetés, (iii) a felkínálásra nem illetlen időpontban
kerül sor (pl. egy Bureau Veritas tender elbírálási folyamata közben); és (iv) a helyi előírások
és szokások szerint ésszerűnek mondható.

A Bureau Veritas egyik munkavállalója drága ajándékot kínál fel egy fontos ügyfél beszerzési vezetőjének, miközben az adott személy
éppen a Bureau Veritas és más cégek ajánlatának elbírálási folyamatát végzi egy fontos szerződést illetően, amit a vállalatnál el lehet nyerni.

Ez megvesztegetés?

IGEN

A legtöbbünknek ez igencsak megvesztegetésnek tűnhet, sokunknak pedig tényleg
megvesztegetésnek minősül befolyást gyakorolni az adott személyre, hogy oly módon
járjon el, amely nem biztos, hogy a saját vállalata legjobb érdekeit szolgálja.

Egy ajándék felkínálásának ígérete nem tartozik a belső irányelvek vagy eljárások hatálya alá.

NEM IGAZ

REFERENCIADOKUMENTUMOK
Belső irányelvek és eljárások kézikönyve:
335. irányelv
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Egy ajándék felkínálásának ígérete esetében meg kell felelni a
Bureau Veritas belső irányelveinek és eljárásainak, és amennyiben
egy ígéretről kiderül, hogy megvesztegetés kifizetésének ígérete
volt, az ellentétben van a Bureau Veritas irányelveivel.

JÓTÉKONYSÁGI ADOMÁNYOK,
SZPONZORÁLÁS ÉS POLITIKAI
HOZZÁJÁRULÁSOK
Bizonyos helyzetekben a vállalatcsoport szívesen hat pozitívan
azokra a közösségekre, ahol tevékenységet végez.
Cégünk kiemelt globális partnerként nemzeti és nemzetközi szervezetekkel működik együtt közösségi projektekben. Annak
elkerülése érdekében, hogy egy megvesztegetést adományként lehessen álcázni, a Bureau Veritas belső irányelveket és
szabályokat állított fel, melyek szabályozás alatt tartják a jótékonysági adományokat.
A szponzorálás eltér a jótékonysági adományoktól, mivel ennek célja a feltüntetett vállalati márkák promotálása és erősítése
a rendezvény alatt. A szponzorálás a közönségkapcsolati rendezvényektől is eltér, amelyeknél a szórakozási lehetőségekre,
ajándékokra, ill. vendéglátásra vonatkozó szabályok érvényesek. Ahhoz, hogy a szponzorálás valóban betöltse eredeti szakmai
célját, és ne keltse tisztességtelenség látszatát, a Bureau Veritas belső irányelveket és szabályokat állított fel, melyek
szabályozás alatt tartják a folyamatot.
A Bureau Veritas vállalatban a működési országokban szigorú pártatlansági szabály van érvényben a politikai folyamatokat
illetően. Még ha a vállalatcsoport része is a közösségnek, amelyben él és szakmai tevékenységet végez, a vállalatcsoport irányelve
szerint semmilyen készpénzbeli vagy természetbeli hozzájárulás nem intézhető politikai szervezet felé, sem közvetlen, sem pedig
harmadik félen keresztül közvetett módon. A Bureau Veritas nem támogat pénzalapokkal vagy erőforrásokkal politikai pártot,
választott tisztségviselőt, illetve köztisztviselői jelöltet semelyik országban, és nem támogatja a politikai kampányokat.

KÖTELEZŐ GYAKORLATOK:
●

●

Előzetes engedélyt kérni a vállalatcsoport megfelelőségi
tisztviselőjétől, mielőtt a Bureau Veritas nevében
bármiféle adományt nyújtanánk egy jótékonysági
szervezetnek, illetve a Bureau Veritas nevében közvetlen
befektetést közvetítenénk egy, a működési helyet adó
közösségben szervezett nonprofit programnak (ideértve
egy természeti katasztrófát követően a szükséghelyzeti
segélyintézkedések támogatását, valamint az oktatási,
egészségügyi, kutatási, vagy hasonló nonprofit
befektetések finanszírozását).

TILTOTT GYAKORLATOK:
●

●

Bármilyen olyan jótékonysági hozzájárulás címén
adományt adni, amelynek valós vagy látszólagos
célja kormányzati tisztviselők, vagy harmadik felek
befolyásolása annak érdekében, hogy tisztességtelen
előnyhöz juttassák a Bureau Veritas vállalatot.
Téves, vagy kitalált adatokat bevinni bármilyen okból
kifolyólag a vállalati nyilvántartásba.

Gondoskodni arról, hogy az összegek megfelelően
legyenek regisztrálva az adott számlakönyvben.

MI A TEENDŐ EGY VALÓS
ÉLETHELYZETBEN?
Munkahelyén megkérték rá, hogy adományozzon egy
jótékonysági szervezet részére.

Mit lép erre?
Saját nevében szabadon adományozhat egy jótékonysági
szervezetnek. Azonban ha arra kérik, hogy munkaadó vállalata
nevében adományozzon, kérjen előzetesen engedélyt a
vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselőjétől, akár közvetlenül
a vállalati megfelelőségi rendszerben, amennyiben van
hozzáférése, akár a megfelelőségi tisztviselőn keresztül.
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MI A TEENDŐ EGY VALÓS
ÉLETHELYZETBEN?
A Bureau Veritas egyik munkavállalója pénzt biztosít egy
jótékonysági projekthez egy fontos ügyfél részére, miközben
az adott személy éppen a Bureau Veritas és más cégek
ajánlatának elbírálási folyamatát végzi egy fontos szerződést
illetően, amit a vállalatnál el lehet nyerni.

Ez megvesztegetés?

IGEN
A legtöbbünknek ez igencsak megvesztegetésnek tűnhet, sokunknak
pedig tényleg megvesztegetésnek minősül befolyást gyakorolni az
adott személyre, hogy oly módon járjon el, ami nem biztos, hogy a
saját vállalata legjobb érdekeit szolgálja.

Egy politikai jelölt megkéri, hogy finanszírozza a kampányát.

Joga van ilyen jellegű adományt adni?

NINCS
A vállalatcsopor t nevében nem nyújthat politikai
hozzájárulást.

A vállalatcsoport, amelyben dolgozik, egy nemzetközi
rendezvényt szponzorál.

Meghívhatja a rendezvényre az egyik ügyfelet, és
felajánlhatja neki az utazást és a szállást?

IGEN
A vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselője előzetes engedélyétől függően, amelyet közvetlenül a vállalati megfelelőségi
rendszerben, amennyiben van hozzáférése, vagy a megfelelőségi tisztviselőn keresztül kérhet.
A tevékenység jó alkalom lehet bizonyos személyek meghívására és a vállalat arculatának prezentálására, azonban a
meghívásnak:
(i)	
Összhangban kell állnia az ajándékokra és vendéglátásra
vonatkozó szabályokkal és
(ii) ëngedélyezettek kell lennie.

REFERENCIADOKUMENTUMOK
Belső irányelvek és eljárások kézikönyve:
332. és 333. irányelv
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HARMADIK FELEKKEL
TÖRTÉNŐ ÜZLETELÉS
A megvesztegetés és a korrupció elleni irányelvek és eljárások
segítségével figyelemmel kísérjük az üzleti partnereink (értsd:
közvetítők, közös vállalatban szereplő partnerek, alvállalkozók,
ügynökök és beszállítók) kiválasztását és etikus viselkedését, többek
között például azzal, hogy előírjuk számukra, hogy tartsák be az Etikai
Kódexünket és az üzleti partnerekre vonatkozó Magatartási Kódexünket,
ami magába foglalja a – megvesztegetést, korrupciót és befolyással
üzérkedést tiltó – helyi és nemzetközi törvények betartására irányuló
követelményeket is, valamint azzal, hogy ellenőrzés alatt tartjuk az
üzleti partnerek felé irányuló kifizetéseket azon kockázat csökkentése
érdekében, hogy nem megfelelő kifizetések történjenek rajtuk keresztül.
Átvilágítjuk ügyfeleinket, hogy azonosítsuk azokat az esetleges megfelelőségi kockázatokat, amelyeket a velük történő
együttműködés jelenthet, valamint megfelelő mérséklési intézkedéseket teszünk az esetlegesen előforduló ilyen kockázatok
kezelése érdekében. Beszerzési gyakorlatainkat tisztességes és átlátható módon folytatjuk, hogy csökkentsük a beszerzési
személyzethez beérkező megvesztegetési kísérletek kockázatát.

KÖTELEZŐ GYAKORLATOK:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Szigorúan alkalmazni a belső irányelvekre és eljárásokra
vonatkozó Etikai Kódex Kézikönyv rendelkezéseit
néhány üzleti partnerünk (közvetítők, alvállalkozók,
közös vállalatban szereplő partnerek, ügynökök és
beszállítók) igénybevételének és kiválasztásának és etikus
viselkedésének figyelemmel kísérése érdekében.
Alkalmazni és betartani ezen irányelveket és eljárásokat
(értsd: átvilágítást végezni, hogy azonosítsuk azokat az
esetleges megfelelőségi kockázatokat, amelyeket a velük
történő együttműködés jelenthet, majd jóváhagyást kérni
a vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselőjétől).
Alapos és dokumentált átvilágítást végezni, és beszerezni
az etikai bizottság jóváhagyását, mielőtt bármilyen
megállapodást kötünk egy közvetítővel.

TILTOTT GYAKORLATOK:
●

●

●

Kinevezni közvetítőket, ideértve a Bureau Veritas
vállalatnak az üzletszerzésben segítő kereskedelmi
ügynököket, tanácsadókat és alvállalkozókat is, anélkül,
hogy előbb jóváhagyást kérnénk a vállalatcsoport
megfelelőségi tisztviselőjétől.
Elfogadni bármilyen kifizetést vagy előnyt beszállítóktól
azért cserébe, hogy egy beszerzési szerződést nekik
ítéljünk.
Kinevezni olyan személyeket vagy vállalatokat
közvetítőként, akiket elítéltek megvesztegetésért, vagy
akikről ismert, hogy megvesztegetésben vettek részt.

Törekedni annak a biztosítására, hogy ne történjenek nem
megfelelő kifizetések ezen felek irányába, illetve rajtuk
keresztül, valamint megóvni magunkat a megvesztegetésre
vonatkozó állításoktól.
Gondoskodni arról, hogy egy közvetítő jutalmazása arányos
az általa tett erőfeszítésekkel és kompetenciáival.
Gondoskodni arról, hogy a kifizetések a valós és végső
kedvezményezett részére történjenek, és regisztrálva
legyenek az adott számlakönyvben.
Elutasítani az ügyfelekkel, vagy a beszállítókkal való szokatlan
pénzügyi megállapodásokat, például túlszámlázás vagy
alulszámlázás a nevükben – az ügylethez nem kapcsolódó fél
részére – teljesítendő kifizetésekkel kapcsolatban.
Beszerzési gyakorlatainkat tisztességes és átlátható
módon folytatni, hogy csökkentsük a beérkező
megvesztegetési kísérletek kockázatát.
Gondoskodni arról, hogy az összes díj összegei megfelelően
legyenek regisztrálva az adott számlakönyvekben.
Kétség esetén tanácsot kérni a közvetlen felettestől, vagy
a megfelelőségi tisztviselőtől.
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MI A TEENDŐ EGY VALÓS
ÉLETHELYZETBEN?
Éppen tárgyalok egy megállapodásról egy nagyon fontos alvállalkozóval.

Biztosítanom kell, hogy az Etikai Kódexszel összhangban járjanak el minden olyan üzleti tranzakció során,
amelyet a Bureau Veritas vállalattal, vagy annak nevében folytatnak le?

IGEN az összes
alvállalkozó esetében

Át kell adnia nekik a Bureau Veritas Etikai Kódexének egy
példányát. Nyugtáznia kell az átvételt akár úgy, hogy aláír egy
nyilatkozatot (az Etikai Kódex Kézikönyvben található egy
sablon – lásd alább), akár úgy, hogy hozzáadnak egy pontot
a szerződéshez, ami szerint ő elismeri a Bureau Veritas Etikai
Kódexének az átvételét és vállalja, hogy a benne foglaltakkal
összhangban jár el minden olyan ügylet során, amelyet a
Bureau Veritas vállalattal, vagy annak nevében folytat le.

Megkértem egy alvállalkozót, hogy segítsen nekem megkötni egy üzletet egy ügyféllel, és díjakat fizetek neki az ügyfélnek számlázott
összeg alapján.

Követnem kell a közvetítőkre vonatkozó vállalati eljárást?

IGEN

Csak a vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselőjének
előzetes jóváhagyásával lehet kinevezni olyan ügynököt, aki
az értékesítési összegre vonatkozó százalékos jutalékot kap.

A Bureau Veritas egyik fontos ügyfelének a beszerzési menedzsere azt mondja a Bureau Veritas egyik kereskedelmi menedzserének,
hogy a Bureau Veritas vállalatnak érdemes lenne igénybe vennie egy olyan helyi tanácsadó szolgálatait, aki segítene a Bureau Veritas
vállalatnak több szerződést kötni az ügyféllel oly módon, hogy minden egyes szerződés megkötése versenytárgyaláshoz kötött. A Bureau
Veritas munkavállalója felveszi a kapcsolatot a javasolt tanácsadóval, és megbeszéli vele a lehetséges feltételeket, valamint elmondja a
tanácsadónak, hogy jóváhagyást fog kérni a vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselőjén keresztül arra, hogy megállapodást köthessen
a tanácsadóval.

Ha Ön az etikai bizottság tagja lenne, akkor jóváhagyná ezt a kérelmet?

Valószínűleg NEM

REFERENCIADOKUMENTUMOK
Belső irányelvek és eljárások kézikönyve:
● 410. fejezet – Üzleti partnerekkel történő üzletelés
● 411. irányelv: A 410. fejezet bevezetője
● 412. irányelv: Közvetítők
● 413. irányelv: Közös vállalatban szereplő partnerek
● 414. irányelv: Beszerzési gyakorlatok
● 415. irányelv: Alvállalkozók
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Az etikai bizottságnak meg kellene értenie, hogy miért javasolta a beszerzési menedzser az adott tanácsadót, amikor
az ügyféllel kötendő összes szerződés versenytárgyaláshoz kötött, valamint teljes mértékben meg kellene győződnie többek között arról, hogy a tanácsadó nem fogja a
Bureau Veritas vállalattól kapott jutalék egy részét kifizetni
az ügyfél beszerzési menedzserének, azaz hogy a tanácsadónk igénybevételének nem az a célja, hogy a Bureau Veritas
megvesztegetési pénz kifizetésével szerződéseket kössön az
ügyféllel. Az adott tényeket tekintve nem valószínű, hogy az
etikai bizottság további részletek és vizsgálatok nélkül elégedett lenne a helyzettel.

AZ ELŐÍRÁSOK
BETARTÁSA:
Megfelelés

Tisztességes üzleti magatartás
és a versenytörvény betartása 

34

Nemzetközi gazdasági szankciók
és exportellenőrzések

36

Információvédelem38
A bennfentes információkra és a bennfentes
kereskedelemre vonatkozó szabályok

40
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TISZTESSÉGES ÜZLETI
MAGATARTÁS ÉS A
VERSENYTÖRVÉNY BETARTÁSA
A Bureau Veritas oly módon köteles végezni marketing gyakorlatait,
ami őszinte, nem megtévesztő, nem félrevezető (sem ténylegesen,
sem valószínűsíthetően) és összhangban áll a releváns törvényekkel.
Elkötelezettek vagyunk, hogy tisztességesen, a trösztellenes és más releváns törvényekkel összhangban versenyezzünk.
A versenytörvények, illetve a trösztellenes törvények jellemzően tiltják, hogy a versenytársak megállapodásokat kössenek
egymással az árakkal vagy más versenyfeltételekkel, illetve a piacok vagy az üzlet felosztásával kapcsolatban. Ha a vállalatok
és/vagy a munkavállalóik megszegik a versenytörvényeket, illetve a trösztellenes törvényeket, akkor súlyos polgár- és
büntetőjogi szankciók kiszabására kerülhet sor. A Bureau Veritas valamennyi munkavállalója köteles szigorúan betartani az
összes releváns versenytörvényt, illetve trösztellenes törvényt. Ha kétely merül fel, akkor a munkavállalónak tanácsot kell
kérnie a jogi osztálytól.
Elvárjuk, hogy üzleti partnereink hasonló szinten elkötelezettek legyenek a tisztességes verseny és a releváns trösztellenes
törvények betartása iránt.

KÖTELEZŐ GYAKORLATOK:
●
●

●

●

●

34

Jóhiszeműen, becsületesen és tisztességesen eljárni.
Szigorúan betartani az összes releváns versenytörvényt,
illetve trösztellenes törvényt. Ha kétely merül fel,
akkor a munkavállalónak tanácsot kell kérnie a jogi,
kockázatkezelési és megfelelőségi osztálytól.
Ne feledje, hogy a versenytörvények, illetve a
trösztellenes törvények alkotói egyre szigorúbban
vizsgálják a kereskedelmileg érzékeny információk
versenytársak közötti cseréjét (akár közvetlen, akár
közvetett információcseréről van szó).
Ennek eredményeképpen az üzleti információknak
a versenytársakra vonatkozó, vagy a versenytársak
közötti cseréje egyre nagyobb kockázatot jelent
és egyre súlyosabb bírságokhoz vezethet.
Törekedni a teljes átláthatóságra a kereskedelmi
dokumentumok elkészítése során, és a versenytársaink
hiányosságainak vagy hibáinak a kihangsúlyozása helyett
a Bureau Veritas erősségeit hirdetni.
Tisztességes és ésszerű módon megjeleníteni a Bureau
Veritas vállalatot és biztosítani azt, hogy a Bureau Veritas
vállalatról és a versenytársairól nyújtott információk
pontosak és vitathatatlanok legyenek.
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TILTOTT GYAKORLATOK:
●
●

●

●

●

●

Üzleti információt cserélni versenytársakkal.
Megbeszélni az ajánlattételi folyamatokat
a versenytársak munkavállalóival.
Belső bizalmas információt beszerezni lehetséges
ügyfelek munkavállalóitól, vagy azt megkísérelni.
Szándékosan becsmérelni, vagy rossz hírbe hozni
versenytársainkat bármilyen módon, különösen
ideértve a szakképesítéseiket, a teljesítményüket
és a kompetenciájukat.
Olyan üzleti szolgáltatásban részt vállalni, amelyről
tudjuk, hogy azt a Bureau Veritas nem tudja nyújtani.
Előzetes ellenőrzés nélkül azt mondani, hogy
akkreditáltak vagyunk.

TISZTESSÉGES ÜZLETI MAGATARTÁS ÉS A VERSENYTÖRVÉNY BETARTÁSA

MI A TEENDŐ EGY VALÓS
ÉLETHELYZETBEN?
A kínai Bureau Veritas egyik menedzsere ellátogat egy szemináriumra Sanghajban, amelyen
két olyan menedzser is részt vesz, akik versenytársaknál ugyanolyan munkakörben dolgoznak,
mint a Bureau Veritas menedzsere. A szeminárium után hárman beülnek valahova inni egy italt.
Az italozás közben hárman megbeszélik, hogy miként javíthatnák mindnyájan az árréseiket, és
megállapodnak, hogy nem nyújtanak be olyan ajánlatokat, amelyek napi díja alacsonyabb az általuk
megállapodott díjnál.

A Bureau Veritas menedzserének ezt meg szabad tennie?

NEM
Ez illegális. Elkötelezettek vagyunk, hogy
betartsuk az összes versenytörvényt, illetve
trösztellenes törvényt, amelyek jellemzően
tiltják, hogy a versenytársak megállapodásokat kössenek egymással az árakkal vagy
más versenyfeltételekkel, illetve a piacok
vagy az üzlet felosztásával kapcsolatban.

A Bureau Veritas két különböző vállalata úgy dönt, hogy benyújtják az ajánlatukat ugyanarra
a tenderre, és ennek megfelelően üzleti információt cserélnek egymással. Nem közlik, hogy
ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz tartoznak, és úgy koordinálják az ajánlataikat (mindenki a
magáét), hogy a vevő talán azt gondolja, hogy két egymással versenyző ajánlatot kapott.

HA KÉTELY MERÜL FEL:
A munkavállalónak útmutatást
kell kérnie a közvetlen
felettesétől (vagy ha úgy
helyesebb, akkor közvetlen
felettesének közvetlen
felettesétől), aki felelősséget
vállal a további foganatosítandó
intézkedésekért. Ha szükséges,
akkor ő pedig útmutatást
kérhet az ő közvetlen
felettesétől, vagy közvetlenül
a vállalatcsoport megfelelőségi
tisztviselőjétől. Ha egy
munkavállaló tudomására
jut ezeknek a szabályoknak
bármilyen megsértése, akkor
a munkavállalónak azonnal
tájékoztatnia kell a közvetlen
felettesét (vagy ha úgy
helyesebb, akkor a közvetlen
felettesének a közvetlen
felettesét), aki felelősséget
vállal az esetleges megfelelő
intézkedések foganatosításáért,
és jelenti az esetet a saját
közvetlen felettesének, vagy
közvetlenül a vállalatcsoport
megfelelőségi tisztviselőjének,
vagy pedig használja a
Bureau Veritas Visszaélésbejelentési Programot.

Ezt meg szabad tenniük?

NEM
Ez illegális. Egyazon vállalatcsoport vállalatai megállapodhatnak egy piac felosztásával és egy közös kereskedelmi
üzletpolitikával kapcsolatban, feltéve,
hogy később hamisan nem nyújtanak be
egymással versenyző ajánlatokat sem
nyilvános, sem zártkörű tendereken.
Egy vállalatcsoport vállalatainak tilos azt
a félrevezető látszatot kelteniük, hogy
egy tender vonatkozásában versenyeznek
egymással.

REFERENCIADOKUMENTUMOK
Belső irányelvek és eljárások kézikönyve:
● 350. fejezet: Törvények betartása
● 351. irányelv: A versenytörvény betartása
● 352. irányelv: Tisztességes marketing
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NEMZETKÖZI GAZDASÁGI SZANKCIÓK
ÉS EXPORTELLENŐRZÉSEK
A Bureau Veritas a legmagasabb szintű normák szerint végzi
tevékenységeit, különösen azáltal, hogy betartja a nemzetközi törvényeket
és jogszabályokat. A Bureau Veritas integritásra vonatkozó jóhírének alapja
az üzleti tevékenységről szóló törvények, jogszabályok, illetve hasonló
kötelező érvényű előírások figyelembe vétele és betartása.
A Bureau Veritas üzletpolitikájának a része, hogy elkötelezettek vagyunk valamennyi ország kereskedelmi törvényeinek
a betartása iránt, amelyiken belül a vállalatcsoport működik. A Bureau Veritas számos olyan országban tevékenykedik, amelyek
korlátozzák a termékek országhatáron túli mozgását és a szolgáltatások országhatáron túl történő nyújtását.
Be kell tartanunk az Európai Unió, az Egyesült Királyság, illetve az Egyesült Államok összes – szankciókra, exportellenőrzésre
és bojkottellenességre vonatkozó – törvényét, jogszabályát, rendeletét, irányelvét, határozatát, licencét és döntését, valamint
az összes releváns joghatóságban be kell tartanunk a pénzmosás elleni törvényeket és jogszabályokat.
Nem szabad semmi olyat tennünk, amelynek következtében megszegnénk ezeket a törvényeket és jogszabályokat, mivelhogy
máskülönben büntetéseket kapnánk ezeknek a törvényeknek és jogszabályoknak az értelmében, továbbá tartózkodnunk kell
ilyen cselekedetek megkísérlésétől is.

KÖTELEZŐ GYAKORLATOK:
●

●

●

●

●

Követni a jogi memorandumokban foglaltakat,
a vállalatcsoport irányelveit, valamint a HO Jogi osztály és
a Vállalatcsoport Operatív Jogi és Megfelelőségi (Operating
Group Legal & Compliance) osztálya által közzétett egyéb
információkat és képzési anyagokat.
Egyeztetni a Vállalatcsoport Operatív Jogi és Megfelelőségi
osztályával, ha Önt arra kérik, hogy szankcióval sújtott, illetve
korlátozott országgal, jogi személlyel, természetes személlyel,
üzleti szektorral, termékkel, technológiával, szoftverrel vagy
szolgáltatással foglalkozzon.

TILTOTT GYAKORLATOK:
●
●

●

Elkezdeni egy ügyletet alapos átvilágítási folyamat nélkül.
Elkezdeni egy ügyletet valamelyik gazdasági szankciókkal
sújtott országban a Vállalatcsoport Operatív Jogi és
Megfelelőségi osztályának és/vagy a HO Jogi osztálynak
az engedélye nélkül.
Elkezdeni egy ügyletet a vállalatcsoport irányelveinek és
az elérhetővé tett jogi memorandumoknak a betartása
nélkül.

Gondoskodni valamennyi ügylet alapos átvilágításáról
(az ügyletben szereplő felek, a szolgáltatások teljesítési helye,
a szóban forgó áruk leírása stb.).
A könnyebb hivatkozás érdekében az EU pénzügyi szankciói
által sújtott személyeket, csoportokat és szervezeteket
felsoroló, egységes szerkezetbe foglalt jegyzék megtalálható
a http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/
consolidated-list-of-persons-groups-andentities-subject-toeu-fi nancial-sanctions címen, továbbá az Egyesült Államok
szankciós jegyzékében (US Sanctions List) történő keresést
lehetővé tévő alkalmazás megtalálható a https://sdnsearch.
ofac.treas.gov/ címen.
Megismerni az ügyfeleinket és a beszállítóinkat, megpróbálni
meghatározni, hogy miként szándékozzák felhasználni
az érintett árukat, technológiákat, szoftvereket, illetve
szolgáltatásokat.

A releváns törvények és jogszabályok be nem tartása nagyon jelentős fegyelmi, polgár- és büntetőjogi szankciókat
eredményezhet. Ha kétely vagy aggály merül fel, a munkavállalóknak tanácsot kell kérniük saját vállalatukon belül működő
Vállalatcsoport Operatív Jogi és Megfelelőségi osztályától. Ha szükséges, akkor a Vállalatcsoport Operatív Jogi és Megfelelőségi
osztálya útmutatást kér a HO Jogi osztálytól és/vagy a vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselőjétől.
Ha egy munkavállaló tudomására jut a gazdasági szankciók tényleges vagy potenciális megszegése, akkor a munkavállalónak azonnal
tájékoztatnia kell saját vállalatán belül működő Vállalatcsoport Operatív Jogi és Megfelelőségi osztályát, amely felelősséget vállal a
megfelelő előzetes intézkedések foganatosításáért, valamint az állítólagos szabálysértés HO Jogi osztály és/vagy a vállalatcsoport
megfelelőségi tisztviselője felé történő jelentéséért.
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MI A TEENDŐ EGY VALÓS
ÉLETHELYZETBEN?
Egy Bureau Veritas vállalat egy Líbiához kapcsolódó
nemzetközi szerződést készül aláírni, de nem biztos abban,
hogy folytathat-e üzletet ebben az országban.

Hogyan járjon el a Bureau Veritas vállalat?

●

●

Ellenőrizze, hogy vannak-e elérhető jogi memorandumok
és/vagy vállalatcsoport szintű irányelvek ehhez az
országhoz kapcsolódóan;
Egyeztessen a Vállalatcsoport Operatív Jogi és
Megfelelőségi osztályával.

Egy Bureau Veritas vállalat nemzetközi szankciókkal sújtott
országban tervez üzletelni.

Mit kell tennie, mielőtt elkezdi ezt az ügyletet?

●

●

●

Kövesse a jogi memorandumokban foglaltakat, valamint
a HO Jogi osztály és a Vállalatcsoport Operatív Jogi és
Megfelelőségi (Operating Group Legal & Compliance)
osztálya által közzétett vállalatcsoport szintű
irányelveket.
Mindig egyeztessen a Vállalatcsoport Operatív Jogi
és Megfelelőségi osztályával, ha Önt arra kérik, hogy
szankcióval sújtott, illetve korlátozott országgal,
jogi személlyel, természetes személlyel, üzleti
szektorral, termékkel, technológiával, szoftverrel vagy
szolgáltatással foglalkozzon.
Gondoskodjon az ügylet alapos átvilágításáról:
- az ügyletben szereplő felek (ellenőrizze az SDN
jegyzéket és az EU jegyzéket);
- a szolgáltatások teljesítési helye;
- a szóban forgó áruk leírása;
- a fizetés pénzneme;
- érintett EU-beli és/vagy USA-beli személyzet, vagy
alvállalkozók a tervezett projektben?

REFERENCIADOKUMENTUMOK
Belső irányelvek és eljárások kézikönyve:
353. irányelv
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INFORMÁCIÓVÉDELEM
Az információk (például műszaki, kereskedelmi és pénzügyi
információk, adatok, beleértve a személyes adatokat is, szoftverek,
módszertanok, kereskedelmi titkok, adatbázisok, találmányok,
tudásismeret (know-how) és a hozzá kapcsolódó szellemitulajdonjogok) olyan eszközök, amelyek épp annyira értékesek,
mint a fizikai eszközök (például épületek és raktárkészletek).
A szolgáltatásaink nyújtása során megismert és/vagy kommunikáció útján tudtunkra jutott összes információt szigorúan bizalmas
gyanánt kell kezelni (és meg kell őrizni azok szigorú bizalmasságát) olyan mértékben, amilyen mértékben az adott információ
még nem lett nyilvánosságra hozva, általánosan nem érhető el harmadik felek részére, vagy más módon nem számít közkincsnek.
Valamennyi munkavállaló személyesen kötelezettséget vállal egy titoktartási megállapodás aláírásával, a munkaszerződésében
található, erre vonatkozó szerződéses rendelkezés elfogadásával, vagy bármely más jogilag megfelelő úton. A Bureau Veritas
munkavállalóira akkor is érvényesek maradnak ezek a titoktartási kötelezettségek, miután esetlegesen kilépnek a vállalattól.
Mindenkinek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket azon információk bizalmasságának a megőrzéséért, amelyekhez
a tevékenységei során hozzájutott. Az ilyen jellegű információk használatát korlátozni kell az engedélyezett szakmai célokra,
és ezeket az információkat csak engedélyezett személyekkel szabad megosztani, illetve csak azoknak szabad átadni.
A munkavállalóinktól és az ügyfeleinktől, partnereinktől, alvállalkozóinktól, szolgáltatóinktól származó személyes adatokat
a releváns adatvédelmi törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell feldolgozni. Csak olyan adatokat szabad begyűjteni és
feldolgozni, amelyek egy konkrét célhoz szükségesek. Ha a munkavállalók személyes adatait begyűjtik és feldolgozzák, akkor ezek
a munkavállalók tájékoztatást kapnak a személyes adataik felhasználásáról és azzal kapcsolatos jogaikról (ideértve különösen
a hozzáférési jogot, a személyes adataik helyesbítéséhez fűződő jogot és az ilyen jellegű adatok feldolgozásának
a kifogásolásához fűződő jogot). A személyes adatokat tilos újrahasználni az eredetileg szándékozottól eltérő célokra.
Az információk védelme olyan fizikai és technikai biztonsági intézkedések foganatosításával történik, amelyekkel biztosítható,
hogy a helyiségekhez és a laboratóriumokhoz történő hozzáférés az engedélyezett személyzet körére van korlátozva, valamint,
hogy a dokumentumok és az adatok tárolása kijelölt, biztonságos területeken, selejtezésük pedig biztonságos módon történik.
A biztonság akkor is fontos, amikor a Bureau Veritas nevében az adatok feldolgozásához külső szolgáltatókat vesznek igénybe.
Az alvállalkozókat szerződéses rendelkezések kötelezik arra, hogy az adatokat a Bureau Veritas utasításaival összhangban
dolgozzák fel, valamint, hogy megfelelő adatvédelmi intézkedéseket tartsanak fenn. Az adatbiztonsági mechanizmusok potenciális
megszegésének, továbbá az esetleges engedély nélküli hozzáférések vagy közlések, valamint az esetleges adatvesztések
kezelésének érdekében, követni kell a belső eljárásokat
Védjegyeinket a Bureau Veritas legértékesebb eszközei között tartjuk számon. Kizárólag a Bureau Veritas jogosult a Bureau Veritas
vállalati védjegyeit használni, mint ezeknek a védjegyeknek a tulajdonosa. Világszerte nagy figyelmet fordítunk arra, hogy
megóvjuk a védjegyeinket a szabálysértésekkel és a hamis tanúsítványokkal szemben.

KÖTELEZŐ GYAKORLATOK:
●

●

●

●

●
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Megtenni minden intézkedést, hogy megóvjuk az információk
bizalmasságát és biztonságát, s így megelőzzük az
információk eltulajdonítását, csalárd célú felhasználását,
vagy a velük történő visszaélést, valamint, hogy biztosítsuk
a feldolgozott dokumentumok és információk megőrzését
és integritását.

●

●

A védett információkat csak a feladataink teljesítésére,
valamint az eredetileg szándékozott célokra használni.

●

Kategorizálni az általunk létrehozott dokumentumokat
a bizalmassági szint szerint és a dokumentumokat
megfelelően kezelni ezen bizalmassági szint alapján.

●

Rendbe tenni az íróasztalunkat minden este és gondoskodni
minden egyes bizalmas dokumentum biztonságos tárolásáról.
Biztosítani a dokumentumok, az adatok, a papírok, a hivatalos
céges bélyegzők, hologramok és pecsétek, valamint a
feladataink teljesítése során használt bármely jelölőeszköz
biztonságát. A továbbiakban már nem szükséges összes
információt (értsd: leveleket, jegyzeteket) biztonságos módon
ki kell selejtezni, ideértve például az iratmegsemmisítést,
az elégetést, a törlést és a biztonságos selejtezést is.

Bureau Veritas – Etikai Kódex - 2020-as kiadás

●

●

Nyilvános helyeken óvatosnak lenni, amikor bizalmas
információkat érintő dolgokat vitatunk meg, vagy bizalmas
adatokhoz férünk hozzá.
Biztosítani a kellő gondosságot és figyelmet, mielőtt
bármilyen információt külső fél felé elküldünk (például
bizalmas információkat, vagy az ügyfélre vonatkozó
személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat).
Aláíratni egy írásbeli megállapodást a vállalaton kívül álló
személyekkel, mielőtt bizalmas információkat vitatunk meg
és/vagy védett információkat kommunikálunk.
Csak olyan információkat közölni, amelyek szigorúan
szükségesek a harmadik felekkel létesítendő, vagy már
kialakult üzleti kapcsolathoz.
A belső eljárásokat követve azonnal jelenteni a Bureau Veritas
információrendszereibe történő – tényleges vagy gyanított –
illetéktelen behatolásokat.
Ha kétely merül fel, akkor tanácsot vagy jóváhagyást
kérni a közvetlen felettestől, a megfelelőségért felelős
helyi személytől, vagy a vállalatcsoport megfelelőségi
tisztviselőjétől.

INFORMÁCIÓVÉDELEM

TILTOTT GYAKORLATOK:
●

●

●

Egy ügyfélre vonatkozó bármely bizalmas információt
közölni valamilyen másik ügyféllel.
Megpróbálni személyes előnyt kovácsolni a Bureau Veritas
vallalattal való munkaviszony keretében szerzett bármely
információból.
Megengedni vagy elősegíteni nem engedélyezett személyek
bejutását a helyiségekbe vagy az információs rendszerekbe

(például nem szabad senkinek elárulni a személyes
jelszavakat).
●

Bármilyen olyan információt vagy adatot továbbadni a
vállalaton kívülre, amely bizalmas, amely nincs megfelelően
védve (például titkosítva), vagy amelyre vonatkozóan nincs
kifejezett engedély.

MI A TEENDŐ EGY VALÓS
ÉLETHELYZETBEN?
Egy ügyfél, aki vállalta, hogy kereskedelmi kommunikációs
anyagokat kap a Bureau Veritas vállalattól, meggondolja
magát és végül leiratkozik.

A továbbiakban küldhetek neki további
kommunikációs anyagokat?

NEM
Ennek a személynek joga van visszavonni a hozzájárulását.
A szerződése időtartamára Ön megtarthatja a
kapcsolattartási adatait az ügyféladatbázisban, de nem
küldhet kereskedelmi kommunikációs anyagokat.

Szeretnék valamiféle jótékonysági tevékenységet végezni.
Tudom, hogy a Bureau Veritas rendszeres ügyfelei közül
néhány erősen érintett az ilyen típusú tevékenységekben.

Használhatom az ügyféladatbázist, hogy
felvegyem velük a kapcsolatot ezzel
kapcsolatban?

Hozzáférek bizalmas információkhoz a munkahelyi
számítógépemről. Elmegyek ebédelni, és közben nem
aggódok amiatt, hogy kikapcsoljam a képernyőmet.

Megtehetem ezt?

NEM
Kereskedelmi adatbázist nem lehetséges semmilyen más
célra használni.

Ha Ön a feladatai teljesítése során hozzáfér bizalmas
dokumentumokhoz vagy adatokhoz, akkor okvetlenül
kapcsolja ki, vagy zárolja számítógépe képernyőjét,
amikor nem tartózkodik a számítógépénél.

REFERENCIADOKUMENTUMOK

Reprodukálhatom egy ügyfél logóját a más
ügyfeleknek szánt kereskedelmi Powerpoint
prezentációmon?

NEM
Csak akkor szabad használni az ügyfelek nevét vagy logóját,
ha előtte beszerzi az engedélyüket.

Belső irányelvek és eljárások kézikönyve:
● 362. irányelv
● Globális információbiztonsági (IS) / informatikai (IT)
alapszabály
● A személyes adatok védelmére vonatkozó
vállalatcsoport szintű szabályzat munkavállalók
részére
● A személyes adatok védelmére vonatkozó
vállalatcsoport szintű szabályzat felhasználók részére
● Információrendszerek biztonságára vonatkozó
szabályzatok
● Az adatvédelmi szabálysértésre vonatkozó folyamat
és a bejelentési űrlap
● Hamis Bureau Veritas tanúsítványokra, jelentésekre és
ábrákra vonatkozó vállalatcsoport szintű szabályzat

Bureau Veritas – Etikai Kódex - 2020-as kiadás

39

A BENNFENTES INFORMÁCIÓKRA ÉS
A BENNFENTES KERESKEDELEMRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
KOMMUNIKÁCIÓ A MÉDIÁVAL ÉS A BEFEKTETŐKKEL

Számos kötelező mechanizmus létezik (beleértve a fő belső eljárásokat,
rendszereket és ellenőrzéseket is) a bennfentes információkra és
a bennfentes üzletelés megelőzésére vonatkozó kötelezettségeinkhez
kapcsolódóan. Ez magába foglalja a bennfentes információ helyes
azonosításának, a bennfentes információ kiszivárgásának, megelőzésének,
valamint annak a követelményét, hogy bennfentes információ birtokában
tilos a vállalatnak olyan részvényeivel (opciók vagy más értékpapírok)
üzletelni, amelyekhez a bennfentes információ kapcsolódik.
Bennfentes információnak számít bármely olyan információ, amely precíz jellegű, nem került nyilvánosságra, közvetlenül vagy
közvetve a Bureau Veritas csoporthoz, a Bureau Veritas SA vállalathoz, a Bureau Veritas SA részvényeihez, vagy a Bureau Veritas
csoport részvényeihez kapcsolódik, és amely – ha nyilvánosságra hoznák – valószínűleg jelentős hatással lenne a Bureau Veritas
részvényeinek az árára, vagy a részvényekhez kapcsolódó pénzügyi instrumentumok árára.
Előfordulhat, hogy Ön a Bureau Veritas csoportnál végzett napi tevékenységei során hozzáfér bennfentes információkhoz. Az ilyen
információk bizalmasságát szigorúan meg kell őrizni, kivéve, ha nyilvánosságra kerülnek, de ebben az esetben is szigorúan meg
kell őrizni a bizalmasságukat a nyilvánosságra kerülés időpontjáig. Az ilyen információk személyes célú felhasználása, vagy
olyan személy részére történő közlése, aki nem jogosult azt fogadni, az értékpapírokra vonatkozó törvényeknek, valamint a
Bureau Veritas csoport által kitűzött szabályok megszegésének számítana. A bennfentes információkhoz történő hozzáférést
korlátoznunk kell azoknak a személyeknek a körére, akik jogosultak azokat fogadni és szükségük van rájuk a feladataik
elvégzéséhez. Súlyos jogi szankciók és büntetések szabhatók ki azokra a személyekre, akik bennfentes információk birtokában
üzletelnek a Bureau Veritas SA részvényeivel.
Aktív kommunikációk kialakítása révén erősítjük meg a vállalatcsoport imidzsét az ügyfeleink, az elemzők, a befektetők és
a nyilvánosság felé. Mindazonáltal, mivel a Bureau Veritas tőzsdén jegyzett vállalat, a médiával, illetve az elemzőkkel folytatott
ilyen jellegű kommunikációk befolyásolhatják a vállalatcsoport imidzsét vagy hírnevét, illetve hatással lehetnek a Bureau Veritas
részvényének az árára. Ezért az összes ilyen jellegű kommunikációval kapcsolatban fokozott gondossággal kell eljárni. Ha arra
kérik Önt, hogy kommentálja a Bureau Veritas ügyeit a vállalatcsoporton kívülre, akkor Önnek előzetes engedélyt kell kérnie
a Kommunikációs osztálytól, vagy a Befektetői kapcsolatok osztálytól.

KÖTELEZŐ GYAKORLATOK:
●

●

●

●

●
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Tőzsdén jegyzett vállalat munkavállalóiként kötelesek vagyunk
biztosítani a bennfentes információkra és a bennfentes
kereskedelemre vonatkozó előírások betartását.

●

●

Amikor bennfentes információ birtokában vagyunk, akkor
kötelesek vagyunk tartózkodni attól, hogy a Bureau Veritas SA
részvényeit érintő ügyletet bonyolítsunk le (akár közvetlenül,
akár közvetve, akár a saját részünkre, akár más valaki részére,
akár a piacon, akár azon kívül).
Szigorúan megőrizni a bennfentes információk bizalmasságát,
és csak olyan személyekkel közölni őket, akik jogosultak azokat
fogadni. Ha kételye merül fel azzal kapcsolatban, hogy kik azok,
akik jogosultak ilyen információk fogadására, akkor kérdezze
meg a vállalatcsoport megfelelőségi tisztviselőjétől.
Biztonságossá tenni az Ön számítógépén található bennfentes
információkhoz történő hozzáférést, hogy azokhoz csak
jogosultsággal rendelkező személyek tudjanak hozzáférni.
A nem zárolt rendszerekben tárolt, bennfentes információkat
tartalmazó elektronikus dokumentumokat jelszóval védeni.
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●

Korlátozni a bennfentes információkat tartalmazó
dokumentumok nyomtatását.
Ha Ön úgy gondolja, hogy fennáll az esélye, hogy valaki
(Ön, valaki a Bureau Veritas csoporton belül, vagy valaki
más) akaratlanul kiszivárogtatott vagy közzétett bennfentes
információt, azonnal tájékoztatni kell az Ön közvetlen
felettesét és/vagy a vállalatcsoport megfelelőségi
tisztviselőjét, hogy ha szükségesnek tűnik, akkor rögtön közzé
lehessen tenni egy közleményt a piaci szereplők számára,
valamint, hogy a Bureau Veritas kivizsgálhassa a kiszivárgást.
Tartózkodni a vállalat értékpapírjaira vonatkozó bármilyen
ügylet akár közvetlen, akár közvetett lebonyolításától addig,
amíg a bennfentes információkat nyilvánosságra nem hozzák
egy sajtóközlemény formájában, illetve úgynevezett Black out
(embargó) időszak során, amikor Ön a pénzügyi számlákhoz
rendszeres hozzáféréssel rendelkező bennfentesként értesítést
kapott.

A BENNFENTES INFORMÁCIÓKRA ÉS A BENNFENTES KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

TILTOTT GYAKORLATOK:
●

●

Arra használni a bennfentes információt, hogy a vállalat
értékpapírjait megvásárolja, illetve eladja a pénzügyi piacon.
Azt javasolni, hogy harmadik felek vásároljanak, illetve
adjanak el Bureau Veritas SA részvényeket ezen bennfentes
információ alapján.

●

●

Megvitatni a Bureau Veritas-ra vonatkozó bizalmas
információt nyilvános helyen.
Bennfentes információra vonatkozó bármilyen dokumentumot
USB-meghajtóra elmenteni, vagy dokumentumokat
úgy hagyni, hogy azokhoz más személyek könnyen
hozzáférhetnek.

MI A TEENDŐ EGY VALÓS
ÉLETHELYZETBEN?
Egy taxiban ülve bizalmas ügyről beszélek telefonon, de kifejezetten nem említem meg a vállalatot.

Megtehetem ezt?

NEM
Előfordulhat, hogy a taxisofőr az Ön útfoglalásából tudja,
hogy Ön mely vállalatnak dolgozik, és összekapcsolhatja az
információt a vállalattal.

Szinte teljesen biztos vagyok abban, hogy egy kollégám tud a bennfentes információról és elkezdek vele beszélgetni róla.

Megtehetem ezt?

NEM
Előbb kérdezze meg az Ön felettesét, vagy a vállalatcsoport
megfelelőségi tisztviselőjét, hogy az Ön kollégája tud-e a
bennfentes információról.

Egy személy felvette velem a kapcsolatot a LinkedIn rendszerben, és azt javasolta, hogy találkozzunk. Összehasonlítást végez a TIC
vállalatoknál a vállalat foglalkoztatási feltételeivel kapcsolatban. Úgy mutatja be magát, mint az Ön sógorának egy ismerőse.

Megtehetem ezt?

NEM
Önnek tájékoztatnia kell a Kommunikációs osztály egyik
tagját a kérelemmel kapcsolatban, aki megadja Önnek a
megfelelő utasításokat.

REFERENCIADOKUMENTUMOK
Belső irányelvek és eljárások kézikönyve:
364. és 371. irányelv

Bureau Veritas – Etikai Kódex - 2020-as kiadás

41

FELELŐSSÉGTELJES
VISELKEDÉS:
Vállalati társadalmi
felelősségvállalás

42

Tisztességes munka 

43

Munkavédelem 
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TISZTESSÉGES MUNKA
A Bureau Veritas elkötelezett a nemzetközileg kinyilatkoztatott
emberi jogok védelmének támogatása és tiszteletben tartása iránt,
függetlenül attól, hogy melyik országban dolgozunk
vagy milyen tevékenységet végzünk.
A Bureau Veritas emberi jogokra vonatkozó elvei az összes munkavállalóra egyaránt vonatkoznak. Minden helyzetben támogatni
kell azokat, függetlenül a helyi előírásoktól vagy gyakorlatoktól. Az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi normákon alapulnak,
és a következőket foglalják magukba:
●

Egyesülési szabadság és a kollektív tárgyaláshoz fűződő jog;

●

Az emberkereskedelem és a kényszermunka megelőzése;

●

A gyermekmunka megelőzése;

●

A diszkriminációk megszüntetése;

●

A diverzitás és a befogadás támogatása;

●

Biztonságos munkahely teremtése és fenntartása;

●

A magánélet és a személyes adatok védelme.

KÖTELEZŐ GYAKORLATOK:
●

●

●

●

●

●

●

●

A helyi törvényekkel összhangban tiszteletben tartani az
összes munkavállalónak a szakszervezetek létrehozásához
és a szakszervezetekhez történő csatlakozáshoz, valamint
a kollektív tárgyaláshoz fűződő jogát.
Támogatni a nyílt és őszinte kommunikációt a
munkahelyeken, hogy a munkavállalók beszélhessenek
a feletteseikkel az ötleteikről, az aggályaikról vagy a
problémáikról, valamint, hogy együtt dolgozhassanak
a munkafeltételekkel kapcsolatos problémák kezelése
érdekében.
A működésünk során teljes mértékben betartani a
munkaidőhöz és a bérekhez kapcsolódó összes releváns
törvényt, beleértve a minimálbérekhez, a túlórához és
a juttatásokhoz kapcsolódó törvényeket is.

TILTOTT GYAKORLATOK:
●

●

●

Bármilyen formában kényszermunkát alkalmazni,
beleértve a nem önkéntes börtönmunkát, a szerződéses
munkát, a rabszolgamunkát, a katonai munkát,
a szolgamunkát és az emberkereskedelem bármely
formáját.
Bármely tevékenységünk során 16 év alatti személyt
alkalmazni. Továbbá küzdenünk kell a gyermekek
bárminemű kizsákmányolása ellen.
18 év alatti dolgozókat arra kérni, hogy olyan veszélyes
feladatokat végezzenek, amely befolyásolhatja az
egészségüket és biztonságukat.

A dolgozók szabadon elállhatnak bármilyen
munkaviszonytól, ha indokolt hosszúságú felmondási
idővel előre benyújtják a felmondást.
Küzdeni a diszkrimináció, a zaklatás és bármely egyéb
tisztességtelen vagy illetlen viselkedés összes formája
ellen, valamint a tisztességtelen bánásmód és a
megtorlás bármely formája ellen a munkahelyen vagy
a munkához kapcsolódó bármely körülmények között.
A toborzással, elhelyezéssel, képzéssel, jutalmazással
és előléptetéssel kapcsolatos ügyekben kizárólag a
képesítések, a teljesítmény, a készségek és a szakértelem
alapján dönteni, az előbbiekben felsorolt összes esetben
figyelmen kívül hagyva a rasszt, a bőrszínt, a vallást,
a nemiséget, a nemzeti vagy társadalmi származást,
az életkort, a szexuális irányultságot, a családi állapotot,
az egészségi állapotot, a fogyatékosságot, a politikai
véleményt, a nemváltoztatást és a releváns helyi
törvények által védett bármely egyéb állapotot.
Támogatni és erősíteni a diverzitást (sokféleséget)
és a befogadást az összes munkahelyünkön.
Biztonságos és egészség munkahelyet teremteni és
fenntartani, ahol nincs erőszak, zaklatás, megfélemlítés,
illetve egyéb nem biztonságos, széthúzó, vagy rendbontó
állapot.
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TISZTESSÉGES MUNKA

MI A TEENDŐ EGY VALÓS
ÉLETHELYZETBEN?
Üzenetet kapok egy csapattagtól, miszerint a kollégái illetlen
megjegyzéseket tesznek rá.

Mit tehetek?

Önnek fontolóra kell vennie, hogy ez a helyzet zaklatás lehet.
Önnek tájékoztatnia kell az emberi erőforrások osztályt és
segítséget kell kérnie a helyzet kezeléséhez.

Egy 16-éves gyerek egy 3 hetes gyakornoki munkára
jelentkezik, amelyet a Bureau Veritas irodáiban szeretne
végezni.

Elbírálhatom pozitívan a jelentkezését?

Ez attól függ, hogy Ön melyik országban van. Mielőtt Ön bármit
válaszolna, ellenőriznie kell az ezzel kapcsolatos előírást.

Egy ügyfél, aki jelentős késedelemben van az üzletvitelével,
arra kér, hogy biztosítsak neki egy ellenőrt, aki hétvégén
dolgozna.

Ez lehetséges?

Ez attól függ, hogy Ön melyik országban van. Mielőtt Ön
bármit válaszolna, ellenőriznie kell az ezzel kapcsolatos
előírást, valamint igazolnia kell, hogy miért szükséges ez a
hétvégi munka.

REFERENCIADOKUMENTUMOK
A Bureau Veritas emberi jogokra és munkára
vonatkozó szabályzata
Az üzleti partnerekre vonatkozó magatartási kódex
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„

MUNKAVÉDELEM

Kerülni kell minden olyan helyzetet,
amely balesetet eredményezhet.”

A Bureau Veritas vállalatnál a munkahelyi egészségre és a
munkahelyi biztonságra vonatkozó kockázat egyedinek számít olyan
tekintetben, hogy a vállalatcsoport ellenőrzési szolgáltatásainak
a legnagyobb részét az ügyfelek vagy a beszállítók helyiségeiben,
olyan telephelyeken kell végezni, amelyeket a Bureau Veritas nem
feltétlenül ismer és amelyek nem mindig mentesek a kockázattól.
Ez növeli azokat a kockázatokat, amelyeknek a vállalatcsoport
munkavállalói ki vannak téve, különösen olyankor, amikor a szóban
forgó telephelyek nem rendelkeznek saját biztonsági tervekkel.
Továbbá magas fokú kockázat áll fenn adott helyzetekben, ideértve például a korlátozott térségekben végzett tevékenységeket,
az ionizáló sugárzásnak történő kitettséggel járó helyzeteket, valamint a tengeren (hajón vagy tengeri berendezéseken) végzett
tevékenységeket.
A vállalatcsoport biztonsági kultúrája (amelynek a mozgatórugója az a cél, hogy nullabalesetes vállalat legyünk) működésünk
középpontjában van. A vállalatcsoport új országokba és ipari szektorokba történő terjeszkedése számos kihívást vet fel.
A következő kardinális biztonsági szabályokban lefektetjük az összes munkavállalóra, látogatóra, alvállalkozóra és külsős (értsd:
harmadik fél által foglalkoztatott) dolgozóra vonatkozó azon követelményeket, amelyek a Bureau Veritas telephelyein és/
vagy a Bureau Veritas felelőssége alatt az ügyfelek telephelyein történő munkavégzésre vonatkoznak. A kardinális biztonsági
szabályokat mindenkor észben kell tartani és azok betartása minden esetben kötelező.

8 KARDINÁLIS BIZTONSÁGI
SZABÁLY
●
●

●

●

●

●

●
●

3 ELLENŐRZÉSI INTÉZKEDÉS
●

Viselje a szükséges PPE-t*.
Magasban történő munkavégzés
során viseljen zuhanásvédelmi
eszközt.

●

●

Ne sétáljon függesztett terhek
alatt.

5 BIZTONSÁGOS MAGATARTÁSI
FORMA

Gyújtószikramentes
berendezéseket használjon.

●

Tartsa tiszteletben az ellenőrzés
alá eső területeket.
Korlátozott térbe történő belépés
előtt szerezzen be engedélyt.

●

Futás helyett sétáljon, és használja
a rendelkezésre álló kapaszkodókat.

●

Feszültség alatt álló berendezésen
történő munkavégzés előtt
alkalmazzon feszültségmentesítő/
kitáblázási módszert.

●

A működtetés/szervizelés előtt
győződjön meg arról, hogy az
összes gép megfelelő védelemmel
van ellátva.

●

Tartsa be a biztonságos
munkavégzésre vonatkozó
eljárásokat és terveket.
Járművezetés közben ne hagyja,
hogy más tényezők eltereljék
a figyelmét.
Szánjon 2 percet saját
biztonságára.
Munkavégzés, illetve járművezetés
közben ne fogyasszon se alkoholt,
se illegális kábítószereket.
Ha a helyzet veszélyessé válik,
akkor hagyja abba a munkát.

Használja a biztonsági övét.
Tartsa be a sebességkorlátokat és
a közlekedési szabályokat.

* Personal protective equipment, azaz egyéni védőeszköz.
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MUNKAVÉDELEM

KÖTELEZŐ GYAKORLATOK:
●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

Helyileg betartani a munkavédelemre vonatkozó releváns
jogi követelményeket.

TILTOTT GYAKORLATOK:
●

Időt szánni a kardinális biztonsági szabályok gondos
elolvasására, megtanulására és napi tevékenységekbe
történő beépítésére.
Azonnal segítséget kérni a közvetlen felettesünktől vagy
a helyi HSE kapcsolattartótól, ha aggály vagy kérdés
merül fel bennünk a kardinális biztonsági szabályok
alkalmazásával kapcsolatban.
Megtenni az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek,
hogy megóvjuk a Bureau Veritas minden egyes
munkavállalóját.

●

●

●

A biztonsági kockázatok figyelembe vétele nélkül végezni
munkát, a szükséges szakképesítések nélkül vagy azok
hatókörén túlmenően végezni munkát, illetve a szükséges
PPE-k (egyéni védőeszközök) nélkül, vagy az általuk
nyújtott védelmi körön túlmenően végezni munkát.
Átadni alvállalkozónak egy feladatot anélkül, hogy a
biztonsági kockázatokra vonatkozó elemzést is átadnánk.
Elmulasztani egy biztonsági incidens vagy baleset
jelentését.
Elmulasztani azon kötelezettségünket, hogy figyeljünk
a többi dolgozóra.

Jelenteni minden nem biztonságos körülményt,
és megelőzni a balesetek bekövetkezését.
Alkalmazni a kardinális biztonsági szabályokat.
Kiképezni a munkavállalókat a munkavédelmi szabályokra
és a biztonságos magatartási formákra.
Kommunikálni az üzleti partnerek felé a Bureau Veritas
betartandó munkavédelmi szabályait.
Bátorítani az embereket a biztonsági incidensek jelentésére.
Belső és külső auditok elvégzésével ellenőrizni a
vállalatcsoport munkavédelmi szabályzatának helyi szintű
betartását.

MI A TEENDŐ EGY VALÓS
ÉLETHELYZETBEN?
Egy ellenőr ellenőrzés közben megvágja az ujját. A vágás nagyon kicsi. Úgy dönt, hogy folytatja a munkát, mert a helyzet nem okoz
kellemetlenséget.

A munkavállalónak jelentenie kell ezt a kis vágást?

IGEN
Minden egyes biztonsági incidenst jelenteni kell egészségügyi
és biztonsági okokból.

Egy ügyfélhez tartozó laboratóriumban dolgozó Bureau Veritas technikusnak pipettákkal kell dolgoznia és kötelezően elő van írva
a vágásálló kesztyű használata. Ez gyakorlati szempontból kedvezőtlennek tűnik.

A munkavállalónak nagyon rövid időre le szabad venni a kesztyűt, hogy ügyesebben bírja fogni a tárgyakat?

NEM

REFERENCIADOKUMENTUMOK
A vállalatcsoport QHSSE irányelvei: PO-100 és PO-121 között
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A Bureau Veritas vállalatnak a viselendő egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményeit biztonsági szakemberek
és műszaki szakértők határozták meg. Ha egy munkavállaló – függetlenül a munkavégzés helyétől (ügyfél, illetve a
Bureau Veritas munkahelye) – nem érzi helyesnek az előírt
egyéni védőeszköz viselését, akkor élnie kell a munkabeszüntetési jogkörével (Stop Work Authority), és jelentenie kell az
esetet a közvetlen felettesnek / munkavédelmi felettesnek.

A Bureau Veritas Etika Kódexét a Bureau Veritas Etikai Bizottsága és Igazgatótanácsa hagyta jóvá.
A dokumentum felváltja az előző, 2012-es verziót.
A Bureau Veritas Etikai Kódexe összhangban áll a TIC/IFIA megfelelőségi kódexének előírásaival (www.tic-council.org),
amely egymagában tükrözi a Transparency International és a Social Accountability International
szervezetek világszerte érvényes megvesztegetés elleni előírásait.
Hatodik verzió – 2019. december - Frissítés: 2020. augusztus – Szerzői jog @ 2019 Bureau Veritas – Minden jog fenntartva
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