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A Bureau Veritas szilárd és rég megalapozott hírnevére támaszkodva, igazi globális vállalkozásként
folytatja növekedését, és valószínűleg ez az egyik legnagyobb erőssége.

Jó hírnevünk a Bureau Veritas szilárd alapértékeinek folyamatos alkalmazásából fakad. Ezeket az
alapvető értékeket összes alkalmazottunk elfogadta, és mi, a Bureau Veritas Csoporthoz (“Bureau
Veritas”-hoz) tartozók, mindannyian felvállaltuk. Alapvető értékeink egység- és kohézióerősítők,
és hozzájárulnak a nyereséges növekedés stratégiájának a megvalósításához.

A Bureau Veritas "Becsületesség és etikus magatartás" valamint a “Pártatlanság és függetlenség"
nevű alapértékei kulcsszerepet játszottak abban a 2003-as szakmai munkában, melynek során az
IFIA (Ellenőrző Szervezeteket Képviselő Nemzetközi Szövetség) vezetésével karöltve, közösen
megfogalmaztuk a Bureau Veritas 2003 októberében kiadott, legelső Etikai Kódexét.

Az Etikai Kódexben mindazok az értékek, elvek és szabályok megtalálhatók, amelyek összhangban
állnak szakmánk követelményeivel, és amelyek a Bureau Veritas keretén belül alkalmazandók,
továbbá amelyekre a növekedés, valamint az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel és alkalmazottakkal
szembeni bizalomra alapuló kapcsolatok támaszkodnak.

Ezzel egyidőben ügyfeleink is elvárják, hogy a Bureau Veritas a tisztességes szolgáltatók példaképe
maradjon. Nyilvánvaló, hogy ügyfeleink nagy hangsúlyt fektetnek a feddhetetlenségre, az
elfogulatlanságra és a függetlenségre, melyeknek a betartása a Bureau Veritas alkalmazottainak
mindennapos gyakorlatát is meghatározza. Ez valóban így van, hiszen jelen pillanatban a Bureau
Veritas üzleti vonzerejét és jó hírnevét elsősorban szolgáltatásainak feddhetetlensége biztosítja,
amire minden Bureau Veritas alkalmazott büszke lehet.

ELŐSZÓ
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ETIKAI KÓDEX   03

A fentiek miatt létfontosságú, hogy minden egyes Bureau Veritas alkalmazott az Etikai Kódexnek
megfelelően cselekedjen, aktívan alkalmazza és védelmezze annak alapvető értékeit, alapelveit és
szabályait. Mindannyiunk felelőssége, hogy a megfelelés üzleti folyamataink és jövendő sikereink
lételemévé váljon, mert csak így ̋orizhető és erősíthető meg a Bureau Veritas társadalmilag felelős
szervezetként szerzett jó hírneve. 

Az összes Bureau Veritas alkalmazottnak gondoskodnia kell arról, hogy napi döntései összhangban
legyenek az Etikai Kódex követelményeivel. A Bureau Veritas főleg közvetítőkből, közös vállalkozási
partnerekből, alvállalkozókból, ügynökökből és beszállítókból álló üzleti partnereinek is be kell
tartaniuk Etikai Kódexünket, és ennek megfelelően kell cselekedniük, amikor a Bureau Veritas-szal
tárgyalnak, vagy annak a nevében járnak el.

Soha nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az Etikai Kódexben lefektetett alapértékek, alapelvek
és szabályok legkisebb megsértése is súlyos mulasztás, mely káros következményekkel járhat
(mind az egyénre, mind a Bureau Veritas-ra nézve), és csorbíthatja a Bureau Veritas jó hírnevét.
Ezzel párhuzamosan a Bureau Veritas összes menedzserének is szigorúan alkalmaznia kell és be
kell tartania a Belső Politikák és Eljárások Etikai Kódexét.

Minden alkalmazottnak:
• Időt kell szakítania az Etikai Kódex alapvető értékeinek, alapelveinek és szabályainak gondos

elolvasására, megtanulására és saját napi tevékenységeiben való alkalmazására,
• Azonnali segítséget kell kérnie közvetlen felettesétől, a helyi vagy a vállalatcsoport megfelelési

biztosától, amennyiben az Etikai Kódex alkalmazásával kapcsolatban bármilyen aggálya vagy
kérdése merülne fel.

Didier Michaud-Daniel Andrew P. Hibbert 
vezérigazgató vállalatcsoporti megfelelési biztos
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“Alapvető értékeink
egység- és
kohézióerősítők”
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"Mindannyiunknak 
Etikai Kódexünkkel 
összhangban kell 

cselekednie"
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NÉGY ALAPVETŐ ÉRTÉKÜNK

Ezek a mindannyiunk által elfogadott értékek képezik a Bureau Veritas "lényegét". 

1. Becsületesség és etikus magatartás

• Jóhiszeműen, becsületesen és igazságosan járunk el.
• Szavatartóak vagyunk, azt tesszük, amit mondtunk.
• Szolgáltatásainkat világosan megfogalmazott szerződések és jól meghatározott teendők

alapján nyújtjuk.
• Tiszteletben tartjuk a vállalati politikákat és eljárásokat.
• Az üzleti vagy személyes információkat bizalmasan kezeljük.
• Betartjuk és alkalmazzuk a helyi valamint nemzetközi etikai és szakmai normákat.
• Amennyiben az egészség és a biztonság megőrzése szükségessé teszi, információkat,

útmutatást és képzést biztosítunk.
• A munkahelyen betartjuk az egészségvédelemmel és a biztonsággal kapcsolatos feladatainkat

és kötelezettségeinket.

2. Pártatlanság és függetlenség

• Szakmai, részrehajlástól mentes tanácsokat nyújtunk.
• Bevált gyakorlatainkkal és az általunk talált információkkal összhangban álló jelentéseket

készítünk.
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“Alapvető értékeink
állandóak és abszolút
érvényűek”
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3. Az egyének tisztelete

• Mindenkit a neki kijáró tisztelettel kezelünk.
• Cselekedeteink tervezésekor másokra is tekintettel vagyunk.
• Elismerjük és értékeljük az egyéni hozzájárulást, pontos és folyamatos visszajelzést adunk az

egyéni teljesítményekről.
• Tiszteljük a sokszínűséget, törődünk a többiekkel, és nem alkalmazunk senkivel szemben

hátrányos megkülönböztetést nemzetisége, etnikai származása, kora, neme, vallási vagy
politikai meggyőződése miatt.

4. Társadalmi és környezeti felelősségvállalás

A Bureau Veritas és alkalmazottainak egyre növekvő elkötelezettsége a társadalmi
felelősségvállalás iránt, nyereségességet és elszámoltathatóságot egyesítő új kihívásokat teremt.
Mindannyian tiszteljük azt a közösséget, azokat az embereket és azt a környezetet, amelyben élünk
és dolgozunk, mindig figyelembe vesszük tetteink hatását a közösségre, az emberekre és a
környezetre.
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"Az ügyfeleinkkel, üzleti 
partnereinkkel és 

alkalmazottainkkal kiépített 
kapcsolataink a bizalomra 

épülnek"
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1. Etikai Kódexünk szigorú alkalmazása

Fejlődésünk és növekedésünk azokra az alapelvekre is épül, amelyek kivétel nélkül érvényesek
minden egyes Bureau Veritas alkalmazottra és üzleti partnerre, akik elsősorban közvetítők,
közös vállalati partnerek, alvállalkozók, ügynökök és beszállítók.

Etikai Kódexünk alkalmazása biztosítja a megfelelő magatartást a mindennapi üzleti
tevékenységhez.
Minden egyes Bureau Veritas menedzsernek és alkalmazottnak ismernie és alkalmaznia kell
Etikai Kódexünket.

2. Magatartásunkat mindig az átláthatóság, őszinteség és méltányosság elveinek
kell vezérelniük

Számos tevékenységet semmilyen törvény, szabály vagy egyéb kötelező érvényű elvárás nem
szabályoz. Ezekben az esetekben, vagyis amikor semmilyen törvény vagy törvényes szabályozás
nem írja elő a teendőket, cselekedeteinket az átláthatóság, az őszinteség és a méltányosság
elvei fogják vezérelni és befolyásolni. Ilyenkor minden egyes Bureau Veritas alkalmazott
felelőssége az egyes helyzetek felülvizsgálata ezeknek az alapelveknek a fényében.

Egyetlen alkalmazott sem cselekedhet alapvető értékeinket, alapelveinket vagy az Etikai
Kódexünkben felsorolt szabályainkat semmibe vevő, illetve az idevágó törvények vagy
szabályozások megszegéséhez vezető módon, arra hivatkozva, hogy ez a cselekvés a Bureau
Veritas érdekeit szolgálja.

Egyetlen olyan teljesítményorientált célt sem szabad kitűzni vagy elfogadni, melyet csak az
idevágó törvények, vagy törvényes szabályozások megszegésével lehetne elérni.

10 ETIKAI KÓDEX

“Mindannyian felelősek
vagyunk a megfelelésért” 

“Semmi nem igazolhatja
a szabályoktól való
eltérést”
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3. Elkötelezettek vagyunk a jogszabályok és a hatósági szabályozások teljes körű
betartása iránt azokban az országokban, amelyekben működünk

A Bureau Veritas szervezet feddhetetlen hírnevét az üzletvitelére alkalmazható törvények,
törvényes szabályozások vagy az ezekhez hasonló, kötelező előírások betartásával érdemelte ki.

Minden egyes Bureau Veritas alkalmazott személyes felelőssége azon ország megfelelő
törvényeinek és szabályainak szigorú betartása, amelyben az illető valamilyen szolgáltatást nyújt.

Tilos mindazon tevékenység, amely a Bureau Veritas-t törvénytelen gyakorlatokba keverheti.
Etikai Kódexünk betartása a törvények és a szabályok egyszerű betartásánál magasabb erkölcsi
normákat követel. Ha azonban az Etikai Kódex vagy az alkalmazásával kapcsolatos alapelvek és
szabályok betartása a helyi törvények és szabályozások megszegéséhez vezetne, az utóbbiaknak
mindig elsőbbséget kell élvezniük, betartásuk kötelező.

4. A vesztegetés és a korrupció elleni harc

Minden országban, ahol jelen van, a Bureau Veritas elkötelezetten harcol a megvesztegetés és a
korrupció bármilyen formája ellen.

Egyetlen Bureau Veritas alkalmazottnak sem szabad közvetlenül vagy közvetve kenőpénzt ígérnie,
ajánlania vagy fizetnie valakinek megrendelések szerzése, vagy a Bureau Veritasra vonatkozó egyéb
előnyök céljából.

Feladatvégzése során egyetlen Bureau Veritas alkalmazottnak sem szabad közvetlenül vagy közvetve
kenőpénzt kérnie vagy elfogadnia.

Kenőpénz ígérete, felajánlása, kérése, kifizetése vagy elfogadása nemcsak a Bureau Veritas
politikájának a megszegését jelenti, de törvénytelenséget is jelenthet, ami az esetért felelős Bureau
Veritas alkalmazott fegyelmi eljárás alá vonásához vezet (beleértve a munkaszerződés esetleges
felbontását is).
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“Soha ne cselekedjen
úgy, hogy a Bureau
Veritas jó hírneve csorbát
szenvedhessen, vagy oly
módon, amelynek a
következtében a Bureau
Veritas törvénytelen
gyakorlatokba sodródhat,
illetve aggályok
merülhetnek fel etikai
magatartását illetően” 

“A vesztegetés és
korrupció összes
formájának a
visszautasítása”

LEGFONTOSABB ALAPELVEINK
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"Mindannyian felelősek 
vagyunk azért, hogy a 

megfelelés üzleti folyamatunk 
és jövendő sikereink 
lételemévé váljon"
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ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

1. Szolgáltatásaink feddhetetlensége

Minden olyan helyzetet kerülnünk kell, amelyben szakértelmünk, függetlenségünk vagy
pártatlanságunk csorbát szenvedhet. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy az ilyen helyzetek
kivizsgálása és kezelése nyilvánosan és átlátható módon valósuljon meg.

Munkánkat becsületesen, szakszerűen, függetlenül és pártatlanul kell ellátnunk, semmilyen
beleszólást nem engedélyezhetünk a saját jóváhagyott módszereinkbe és eljárásainkba, illetve
az eredmények vagy a megállapítások pontos jelentésébe. Nem engedhetünk az eredmények
vagy a megállapítások megváltoztatását célzó nyomásgyakorlásnak vagy befolyásolásnak.

Az adatokat, a teszteredményeket és a tényállásokat becsületes módon kell jelenteni. 
A jelentéseinknek, a teszteredményeknek és a tanúsítványoknak szavahihető módon kell
ábrázolniuk az aktuális tényállást, a szakértői véleményt vagy a kapott eredményeket.

Folyamataink és ellenőrzéseink révén biztosítjuk szolgáltatásaink feddhetetlenségét.

2. Az átnyújtott dokumentumok és információk feddhetetlensége

Minden egyes Bureau Veritas alkalmazott személyesen felel az általa nyújtott összes
információért és az általa készített dokumentumokért, például de nem kizárólag a jelentésekért,
teszteredményekért és tanúsítványokért.

Minden egyes Bureau Veritas alkalmazottnak gondoskodnia kell arról, hogy az általa -
informatikai-rendszeren, vagy - belső - illetve az ügyfeleknek külső csatornákon továbbított
információk és dokumentumok megbízhatók, valóságnak megfelelők és hiánytalanok.

14 ETIKAI KÓDEX

“Munkánkat
szakszerűen,
függetlenül és
elfogulatlanul kell
végrehajtanunk”

“Minden egyes Bureau
Veritas alkalmazott
személyesen felel az
általa nyújtott
dokumentumok és
információk
feddhetetlenségéért” 
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Ez többek között a humán erőforrásokra, a pénzügyi, adózási és egyéb, - a kormányzati
szerveknek vagy a szabályozási hatóságoknak benyújtott - információkra és dokumentumokra
is vonatkozik.

A pénzügyi és számviteli dokumentumok feddhetetlensége

Minden pénzügyi és számviteli adatot szabatosan és helyesen fel kell tüntetni a Bureau Veritas
nyilvántartásában és számláin, és ezeket semmilyen körülmények között nem lehet hiányosan
vagy hibásan feltüntetni, illetve csalás eszközéül használni. Minden bejegyzést megfelelő,
jóhiszeműen kiállított bizonyítékokkal kell alátámasztani.

Az összes dokumentumot a vonatkozó törvényeknek és a Bureau Veritas vonatkozó politikáinak
megfelelően kell tárolni.

A pénzügyi és a számviteli információk belső ellenőrzése

A belső ellenőrzés az átnyújtott pénzügyi és számviteli információk minőségének és
megbízhatóságának a biztosítását célozza.

A Bureau Veritas minden egyes üzletági egységvezetője vagy osztályvezetője felel a Bureau
Veritas eljárásainak megfelelően végrehajtott belső ellenőrzésért.

A Bureau Veritas menedzsereinek gondoskodniuk kell arról, hogy a jelentéskészítő rendszerbe
bevitt adatok, különösképpen a féléves és az éves zárásra vonatkozóak, összhangban állnak a
közzétételre szánt adatokkal, az adott időszak eredményeivel, valamint az adott időszak végén
érvényes pénzügyi helyzettel.
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“Minden tranzakciót
szabatosan és helyesen
fel kell jegyezni” 

“A belső ellenőrzés a
pénzügyi és számviteli
információk
minőségének és
megbízhatóságának a
biztosítását, valamint a
vonatkozó törvényeknek
és szabályoknak a
tiszteletben tartását
célozza” 
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3. A vesztegetés és a korrupció elleni harc

A vesztegetés és korrupció elleni politikáink és eljárásaink révén:
• Gondoskodunk arról, hogy az összes Bureau Veritas alkalmazott tisztában legyen azzal, hogy

feladatvégzése közben tilos közvetlenül vagy közvetve kenőpénzt kérnie, elfogadnia,
felajánlania vagy átnyújtania.

• Tiltjuk az előnyöket biztosító kifizetéseket vagy a szerződési összeg bizonyos százalékának a
visszajuttatását.

• Előzetes jóváhagyást kérünk a politikai támogatásokra, a jótékonysági adományokra és a
szponzorálási tevékenységek kiadásaira. 

• Összegtől függetlenül, szabályozzuk az ajándékok, a vendéglátás vagy a költségtérítés
felajánlását illetve elfogadását, és előzetes jóváhagyást kérünk a 150 €-t meghaladó vagy az
egy naptári évben egy főre eső összesen 300 €-t meghaladó ajándékok, vendéglátás vagy
költségtérítés esetében.

• Olyan pontos könyvelést és feljegyzéseket vezetünk, amely megfelelően bizonyítja az összes
pénzügyi tranzakciót.

A Bureau Veritas erre vonatkozó politikáját szegi meg, és - ha az idevágó törvény erről így rendelkezik
-  törvénytelenséget is elkövet, az a Bureau Veritas alkalmazott, aki a Bureau Veritas számára végzett
munkája során közvetlenül vagy közvetve kenőpénzt (pénzt, ajándékokat, szolgáltatásokat vagy egyéb
juttatásokat) kér vagy fogad el azért, hogy rávegyék, tegyen meg valamit, amit nem kellene megtennie
vagy, hogy ne tegyen meg valamit, ami kötelessége lenne megtenni.

A Bureau Veritas erre vonatkozó politikáját szegi meg, és - ha az idevágó törvény erről így
rendelkezik -  törvénytelenséget is elkövet, az a Bureau Veritas alkalmazott aki a Bureau Veritas
számára végzett munkája során közvetlenül vagy közvetve kenőpénzt (pénzt, ajándékokat,
szolgáltatásokat vagy egyéb juttatásokat) ígér, ajánl vagy nyújt a céljai eléréséhez megfelelő
állásban vagy pozícióban levő személynek azért, hogy rávegye tegyen vagy ne tegyen meg
valamit, ami a felelősségi körébe tartozik, illetve, amire munkája vagy a pozíciója révén
befolyással bírhat.

Minden Bureau Veritas alkalmazottnak szigorúan be kell tartania ezeket a politikákat és ezeket
a törvényeket.

16 ETIKAI KÓDEX

“Határozottan
visszautasítjuk a
vesztegetés és a
korrupció bármilyen
formáját, és
elköteleztük magunkat
a vonatkozó törvények
és az effajta
magatartást tiltó
rendelkezések szigorú
betartása mellett”
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Üzleti tevékenységeink országaiban a Bureau Veritas elkötelezett híve a vesztegetés és a
korrupció összes formája elleni harcnak, de azokban a jogi környezetekben is aktívan harcol a
vonatkozó helyi és nemzetközi vesztegetés és korrupció elleni törvények alkalmazásáért, ahol
jelen van, vagy szolgáltatásokat nyújt.

4. Üzleti partnereink kezelése

Vesztegetés és korrupció elleni politikáink és eljárásaink révén:
• Nyomon követjük üzleti partnereink kiválasztását és etikai magatartását: közvetítők, közös

vállalati partnerek, alvállalkozók, ügynökök, fő beszállítók esetében.
• Üzleti partnereinktől megköveteljük, hogy szigorúan betartsák az országos és a nemzetközi

vesztegetés és korrupció elleni törvényeket és szabályokat, valamint megpróbáljuk
megakadályozni, hogy közvetítőkön, közös vállalati partnereken, alvállalkozókon, ügynökökön
vagy beszállítókon keresztül egyesek illegális kifizetésekhez jussanak.

• Beszerzési eljárásainkat tisztességes és átlátható módon irányítjuk.

5. Összeférhetetlenség

Az összeférhetetlenség olyan helyzetet jelent, amelyben a Bureau Veritas érdekei eltérnek a
személyes érdekektől, illetve a közeli családtagok vagy a velünk személyes vagy üzleti
kapcsolatban álló személyek érdekeitől.

Önnek el kell kerülnie ezeket a helyzeteket, mert még akkor is negatívan befolyásolhatják az ön
gondolkodásmódját, amikor nem is gondolná.

Feltétlenül fontos, hogy ön megőrizze a függetlenségét, és hogy minden olyan elkötelezettséget
vagy kapcsolatot bejelentsen, mely összeférhetetlenség forrása lehet.

Minden olyan helyzetet szabályozunk, amely ilyen konfliktusokat generálhat. Ez a szabályozás
bizonyos esetekben teljes tiltást, más esetekben pedig előzetes ellenőrzést, értesítést vagy
felhatalmazást jelent.
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“Kerüld el az összes
olyan helyzetet, amely
összeférhetetlenséget
okozhat”

“Külső szemlélő
szemével mérd fel a
saját helyzetedet, hogy
megelőzd az
összeférhetetlenség
kialakulását” 
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Néhány példa az általunk szabályozott helyzetekre:
• Állást ajánlani vagy befolyásolni egy állásajánlatot családtagok vagy olyan személyek számára,

akikkel ön szoros személyes kapcsolatban áll, közvetlen felettese előzetes beleegyezésének
megszerzése nélkül.

• Családi vagy szoros személyes kapcsolatban állni valamelyik alárendelt alkalmazottal anélkül, hogy
erről a helyzetről írásban beszámolt volna közvetlen felettesének és osztályos/régiós humán
erőforrás menedzserének.

• Családi vagy szoros személyes kapcsolatban állni egy alvállalkozóval, beszállítóval vagy Bureau
Veritas ügyféllel, akivel ön közvetlen kapcsolatban áll, anélkül, hogy erről a helyzetről írásban
beszámolt volna közvetlen felettesének és osztályos/régiós humán erőforrás menedzserének.

• Családi vagy szoros személyes kapcsolatban állni egy, a Bureau Veritas versenytársát képező
céghez tartozó személlyel, akit ugyanabban az üzletágban alkalmaztak, amelyikben ön is
közvetlenül érdekelt, anélkül, hogy erről a helyzetről írásban beszámolt volna közvetlen felettesének
és osztályos/régiós humán erőforrás menedzserének.

• Bármilyen személyes haszon közvetlen vagy közvetett igénylése, annak fejében, hogy ön Bureau
Veritas alkalmazott.

• A Bureau Veritas-on kívüli kinevezések elfogadása mialatt ön még Bureau Veritas alkalmazott,
anélkül, hogy előzetesen megszerezte volna közvetlen felettesének a beleegyezését.

• Közvetlenül, illetve rokonokon, barátokon vagy közvetít̋okön keresztül érdekeltséget szerezni versenytárs,
beszállító vagy ügyfél cégében, kivéve a Bureau Veritas belső eljárásaiban rögzített eseteket.

• Az önt alkalmazó vállalat javainak vagy erőforrásainak az ön saját személyes céljaira való
felhasználása. Amennyiben kétségei támadnak, aggályait haladéktalanul említse meg közvetlen
felettesének, a helyi megfelelési vezetőnek vagy a Csoport megfelelési biztosának (Group
Compliance Officer).

Minden nyilatkozatot bizalmasan és tisztelettel fogunk kezelni.

6. Tisztességes verseny

A tisztességes, a trösztellenes és egyéb vonatkozó törvények betartása mellett történő verseny
elkötelezett hívei vagyunk. A piaci versenyt szabályzó és trösztellenes törvények kifejezetten
tiltják a versenytársak közötti, árakra és egyéb versenytényezőkre vonatkozó megegyezést,
valamint a piacok vagy az üzlet egymás közötti felosztását. Amennyiben a cégek és/vagy
alkalmazottaik megszegik a piaci versenyt szabályzó és trösztellenes törvényeket, súlyos polgári és
büntetőjogi szankcióknak teszik ki magukat. Minden Bureau Veritas alkalmazottnak szigorúan be
kell tartania az összes idevágó piaci versenyt szabályzó és trösztellenes törvényt. Amennyiben18 ETIKAI KÓDEX

“Tiszteletben kell
tartanunk a piaciverseny
jogszabályait”

“Marketing
tevékenységünket
tisztességesen, őszintén,
félretájékoztatás és
megtévesztés nélkül, 
az idevágó törvényekkel
összhangban kell
folytatnunk” 

BVEthics_2012-EXE-Hungary:BVEthics_2012-EXE-Hungary  28/08/12  16:47  Page19



ETIKAI KÓDEX   19

kétségek merülnek fel, az alkalmazottaknak a vállalatcsoport jogi, kockázati és megfelelési
osztályától (Corporate Legal, Risk and Compliance Department) kell tanácsot kérniük. 

A Bureau Veritast tisztességes és elfogadható módon kell bemutatnunk, és gondoskodnunk
kell a szolgáltatott információk pontosságáról és egyértelműségéről.

A kereskedelmi dokumentáció megfogalmazásakor a teljes átláthatóság bátorítására kell
törekednünk, és a versenytársak gyengeségének vagy sikertelenségének kihangsúlyozása helyett
inkább a Bureau Veritas erős oldalait kell kidomborítanunk. 

Ügyfeleinkkel való tárgyalásaink során nem szabad szándékosan lejáratnunk, befeketítenünk vagy
rágalmaznunk versenytársainkat, és nem szabad olyan szolgáltatás nyújtására vállalkoznunk,
amelyet nem tudunk nyújtani, vagy előzetes ellenőrzés nélkül nem szabad állítanunk, hogy a Bureau
Veritast felhatalmazták egy adott szolgáltatás nyújtására.

7. Az adatvédelmi szabályok betartása

A bizalmas információk védelme

A szolgáltatásaink nyújtása során kapott információkat szigorúan bizalmasan kell kezelni és
bizalmasnak kell maradnia, közzétételükhöz pedig engedélyre van szükség.

Minden Bureau Veritas alkalmazott személyesen kötelezte el magát a birtokába jutott
információ bizalmas kezelése mellett, és gondoskodik arról, hogy az irányítása alatt dolgozó
alkalmazottak is bizalmasan kezeljék azt, és ezt a munkaszerződésbe foglalt speciális
rendelkezésekkel vagy adatvédelmi megállapodások aláíratásával, vagy egyéb jogi eszközökkel
teszik kötelezővé. Ezek az adatvédelmi kötelezettségek a munkaviszony megszűnése után is
érvényesek maradnak a Bureau Veritas jelenlegi alkalmazottjára.

Mindenkinek gondoskodnia kell a bizalmas információk védelméről. Ezt az adatvédelmet az
illető helyszínnek legjobban megfelelő biztonsági intézkedések életbe léptetésével, a hozzáférés
illetékes személyekre való korlátozásával, a dokumentumok kijelölt, biztonságos helyen való
tárolásával és biztonságos megsemmisítésével lehet biztosítani. Amennyiben kétségei
támadnak, aggályait haladéktalanul említse meg közvetlen felettesének, a helyi megfelelési
vezetőnek vagy a Csoport megfelelési biztosának (Group Compliance Officer). 
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“A vállalatcsoport szellemi
tulajdonjogának védelme”

“Minden információt,
amelyhez valaki
tevékenysége során jut
bizalmasan kell kezelni a
megfelelő intézkedések
foganatosítása révén”

“Ügyfeleink jogainak
védelme érdekében
egyes információkat
bizalmasan kell
kezelnünk” 
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A Bureau Veritas szellemi tulajdonjoga és márkanevei  

A Bureau Veritas által kidolgozott vagy megszerzett műszaki, kereskedelmi és pénzügyi
információkat, szoftvereket, módszereket, üzleti titkokat, adatbázisokat, újításokat, know-how-t
valamint a titoktartási megállapodások által védett információkat szigorúan bizalmasan kell kezelni
(és szigorúan bizalmasnak kell maradniuk). Az ilyen jellegű információk használatát engedélyezett
szakmai célokra kell korlátozni, és ki kell zárni a személyes célú használatot, megosztani és átadni
pedig csak illetékes személyeknek szabad. 

A Bureau Veritas márkaneveinek használatát a BV portálon elérhető, idevágó belső politikák
szabályozzák.

Bennfentes információk - Bennfentes kereskedelmi szabályok

Tőzsdén jegyzett vállalat alkalmazottaiként biztosítanunk kell a bennfentes kereskedelemre vonatkozó
szabályok betartását. A vonatkozó szövegek olyan kötelező érvényű mechanizmusokkal szolgálnak,
amelyek célja a bennfentes kereskedelem tényének megakadályozása. Ezekben elsősorban az a
tiltás található, hogy bennfentes információval rendelkező személy egyetlen tranzakciót se hajtson
végre azokkal a részvényekkel (opciókkal vagy egyéb értékpapírokkal), amelyek tőzsdén jegyzett és
ezekkel az információkkal kapcsolatos vállalatra vonatkoznak.

A Bureau Veritas esetében a bennfentes információ olyan konkrét jellegű információt jelöl,
amelyet nem tettek közzé, és amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a Bureau Veritas-hoz
vagy a Bureau Veritas SA-hoz, vagy a Bureau Veritas SA vagy a Bureau Veritas részvényeihez,
és amely ha nyilvánosságra kerülne, valószínűleg jelentős hatással lenne a Bureau Veritas
részvényeinek az árára vagy azoknak a pénzügyi eszközöknek az árára, amelyek szoros
kapcsolatban állnak ezekkel a részvényekkel. A Bureau Veritas piaci etikai kartája (Market
Ethics Charter) részletesen felsorolja az idevágó kötelezettségeket és szankciókat. 

Az ön Bureau Veritas keretében végzett mindennapos tevékenysége során megtörténhet, hogy
betekintést nyer a bennfentes információkba. Ameddig ezek az információk nem kerülnek a
széles nyilvánosság elé, ezeket szigorúan bizalmasan kell kezelni. A bizalmas információk saját
célú felhasználása vagy illetéktelen személyekkel való közlése az értékpapírokra vonatkozó

20 ETIKAI KÓDEX

“A bennfentes
információkhoz való
hozzáférés
kötelezettségekkel is jár” 
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törvények és a Bureau Veritas szabályainak a megszegését jelentheti. Azok a személyek, akik
bennfentes információk birtokában kereskednek a Bureau Veritas részvényeivel, törvénytelen
cselekedetet követnek el.

Amennyiben bennfentes információk birtokába van, a fent említett kockázat megelőzése
érdekében elővigyázatosan kell eljárnia: el kell kerülnie, hogy közvetlenül vagy közvetve, saját
maga vagy másvalaki számára, piaci vagy piacon kívüli tranzakciót hajtson végre Bureau Veritas
részvényekkel; a bennfentes információkat szigorúan bizalmasan kell kezelnie; a bizalmas
információkat csak erre illetékes személyekkel közölheti; el kell kerülnie, hogy harmadik felek
számára Bureau Veritas részvényvásárlást vagy -eladást javasoljon az ön által ismert
bennfentes információk alapján.

8. A médiával és a befektetőkkel való kommunikálás

Aktív kommunikációt folytatunk, hogy megerősítsük a Bureau Veritas imázsát ügyfelei, elemzői,
befektetői és a nagyközönség előtt. Mivel azonban a Bureau Veritas SA tőzsdén jegyzett cég, a
médiával vagy a befektetőkkel történő kommunikáció befolyásolhatja a Bureau Veritas imázsát
vagy hírnevét, illetve hatással lehet a Bureau Veritas SA részvények árára.

Emiatt a kommunikációs üzeneteket gondosan meg kell vizsgálni. A médiakapcsolatokért a
vállalatcsoport kommunikációs osztálya (Corporate Communication Department) felel. A
médianyilatkozatokkal vagy a média által feltett kérdésekre adott válaszokkal az említett
osztálynak kell foglalkoznia, vagy annak kell koordinálnia azokat.

Az elemzőkkel és a befektetőkkel közölt pénzügyi adatokért a vállalatcsoport pénzügyi
osztályának (Corporate Finance Department) keretében működő befektetői kapcsolatok osztálya
(Investor Relations Department) felel. Az elemzőknek vagy a befektetőknek a Bureau Veritasra
vonatkozó kérdéseit a vállalatcsoport befektetői kapcsolatokért felelős osztályának (Corporate
Investor Relations Department) kell továbbítani, akik majd kezelik ezeket.
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“A médiával és a
befektetőkkel való
kommunikálás az erre
kijelölt központi
osztályok kizárólagos
felelősségébe tartozik”
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"Partnereinktől, 
alvállalkozóinktól, ügynökeinktol 

és beszállítóinktól is 
megköveteljük, 

hogy Etikai Kódexünkkel 
összhangban cselekedjenek"
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AZ ETIKAI KÓDEX ALKALMAZÁSA

A Bureau Veritas etikai vonatkozású dokumentációja

A Bureau Veritas alkalmazottaira a következő dokumentáció vonatkozik:
• Jelen Etikai Kódex,
• A Bureau Veritas összes idevágó belső eljárása, különösen a vesztegetés és a korrupció elleni

politikák és eljárások (a “Kézikönyv”),
• Bármilyen más, etikai kérdésekkel foglalkozó belső helyi vagy technikai szabály.

Az alkalmazás célja
Az Etikai Kódex a Bureau Veritas összes alkalmazottjára vonatkozik, és a Csoport elvárja tőlük, hogy
tiszteletben tartsák a benne foglaltakat. Mindez üzleti partnereinkre (pl. közvetítők, közös vállalati
partnerek, alvállalkozók, ügynökök és beszállítók) is érvényes, nekik is tiszteletben kell tartaniuk az
Etikai Kódexet a Bureau Veritas céggel vagy annak nevében végzett üzleti tevékenységük során.
Kötelességünk gondoskodni arról, hogy az érintett felek megismerjék a jelen Etikai Kódex tartalmát,
és hogy betartsák a benne foglaltakat.

Az etikai szervezet felépítése
A Bureau Veritas vezérigazgatója által kinevezett vállalatcsoporti megfelelési biztos (Group Compliance
Officer) felel a Bureau Veritas Megfelelési programjáért. A megfelelési biztos tagja a Vállalatcsoport
Etikai Bizottságának (Group Ethics Committee), amelynek a vezérigazgató és a vállalatcsoport pénzügyi
igazgatója is tagjai. A Bureau Veritas keretén belül a Vállalatcsoport Etikai Bizottsága foglalkozik a
megfelelési problémákkal, és ez a szervezet felügyeli az Etikai Kódex alkalmazását. A vállalatcsoport
megfelelési biztosa arra a megfelelési vezetői hálózatra támaszkodik, mely a különböző földrajzi
övezetekben és régiókban, valamint az osztályok élén a megfelelési beosztás képvisel̋ oit foglalja magába.

Az irányításuk alatt álló területeken az üzleti egységek vezetői a regionális menedzser (Regional
manager), az övezeti ügyvezető alelnök (Zone Executive Vice President) és/vagy az osztályos ügyvezető
alelnök (Division Executive Vice President) felügyelete mellett felelnek az Etikai Kódex és a Kézikönyv
alkalmazásáért és irányításáért. Ebből következik, hogy a menedzserek felelősek azért, hogy minden
alkalmazott elsajátítsa és alkalmazza az Etikai Kódexet és a Kézikönyvet. Mindezt az Etikai Kódex
példányainak szétosztásával, az alkalmazottak kiképzésével, az Etikai Kódexből és a Kézikönyvből fakadó
alkalmazotti kötelezettségek közérthető, gyakorlatias és konkrét felsorolásával kell végrehajtani. Meg
kell bizonyosodni, hogy az illetők megértették: a jelen Etikai Kódexben felsorolt követelmények legkisebb
megszegése is az alkalmazotti kötelességek súlyos megszegésének minősül.24 ETIKAI KÓDEX
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Az Etikai Kódex alapelveinek és szabályainak tiszteletben tartása
Az Etikai Kódex alapelveinek és szabályainak a betartása a Bureau Veritas alkalmazottak éves
kiértékelésének a részét alkotja. Minden egyes Bureau Veritas alkalmazottnak meg kell adni azt a
lehetőséget, hogy az éves teljesítmény-értékeléseken, a vezetőképzéseken vagy a felülvizsgálati
megbeszéléseken javaslatokat terjeszthessen elő az Etikai Kódex továbbfejlesztésével kapcsolatban.

2011-2012-től kezdődően a Teljesítményirányítási Folyamat (PMP) ciklusához az Etikai Kódex
Betartása nevű személyes nyilatkozatot is csatolták, mely a Band I - IV menedzsereknek szól. Ez a
dokumentum a Kézikönyvbe foglalt Éves Megfelelési Nyilatkozat kiegészítő dokumentuma.

Azt a Bureau Veritas alkalmazottat, aki nem tartja be az Etikai Kódex követelményeit, fegyelmi eljárás
alá kell vonni, és ez akár a munkaszerződés felbontásához is vezethet. A fegyelmi eljárás életbe
léptetése előtt azonban a szabályok megsértésében vétkes személynek meg kell adni a meghallgatás
és a védekezés jogát.

Amennyiben egy Bureau Veritas alkalmazott jóhiszeműen úgy véli, hogy az Etikai Kódexben vagy a
Kézikönyvben feltüntetett szabályok vagy alapelvek valamelyikét megszegték vagy meg fogják szegni,
ezt jelentenie kell közvetlen felettesének, felettese felettesének vagy egy belső auditornak.

A Bureau Veritas alkalmazottai alternatív jelentési csatornákat is választhatnak amennyiben az Etikai
Kódex, a Kézikönyv vagy a vonatkozó törvények és szabályok megszegését vagy állítólagos
megszegését akarják jelenteni, ezt pedig a Bureau Veritas Sípmesteri Programján (Bureau Veritas
Whistle Blower Programme) keresztül tehetik meg:

• Vagy közvetlenül a vállalatcsoport megfelelési biztosának
Andrew P. Hibbert
Jogi, kockázati és megfelelési osztály
67/71, boulevard du Château 92 571 Neuilly-sur-Seine Cedex, France (Franciaország)
Tel.: +33 1 55 24 76 62 –Fax: +33 1 55 24 70 56
Email: andrew.hibbert@bureauveritas.com

• Vagy az ennek szentelt Riasztási telefonvonalon
Az adott országra vonatkozó Riasztási telefonvonalat illetően lépjen kapcsolatba helyi humán
erőforrás menedzserével.
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A Bureau Veritas Sípmester programján keresztül érkező jelentéseket a Franciaországban székelő
vállalatcsoporti megfelelési biztos követi nyomon és foglalkozik velük. A vonatkozó franciaországi
adatvédelmi törvényekkel és szabályozásokkal összhangban álló Bureau Veritas Sípmester Program
lényege:
• Ezt csak a vesztegetés elleni törvények (főleg szolgáltatásaink feddhetetlenségének biztosításához),

illetve a piaci verseny, valamint a pénzügyi, számviteli és banki törvények állítólagos megsértésekor
kellene használni;

• A beérkezett jelentések kiértékelésekor csak az objektív információkat tartalmazó jelentéseket
fogják ellenőrizni. Ezekben feltétlenül benne kell lennie a valós vagy az állítólagos szabályszegések
fajtájára mutató konkrét hivatkozásnak is;

• Amennyiben a helyi törvények nem tiltják, a névtelen jelentéseket is elfogadjuk, de nem ösztönözzük.
A "sípmester" személyazonosságát csak a Sípmester program keretében fogjuk felfedni, egyébként
bizalmasan fogjuk kezelni. Amennyiben egy jelentésben ön megadja a nevét is, lehetővé teszi, hogy
a cég megvédje önt az esetleges retorzióktól és további információkat kérjen öntől;

• Miután a Bureau Veritas kivizsgálta az állításokat és intézkedett a fontos bizonyítékok eltüntetésének
megakadályozásáról, a szabálysértésekkel gyanúsított személyeket értesíteni fogják az ellenük
felhozott vádakról, de a "sípmester" nevét nem közlik velük; és

• A Riasztási telefonvonalon bejelentett jelentéseket a vonatkozó törvények és szabályok alapján fogják
kezelni.

Egyetlen olyan Bureau Veritas alkalmazottat sem lehet büntetni, aki egy szabálysértést
megalapozottan és jóhiszeműen jelentett. Ugyanakkor az az alkalmazott is fegyelmi eljárás alá
vonható, aki tiltott tevékenységben vesz részt, de jelenti azt. Az illető kifejezett kérésére az illető
névtelenségét mindaddig védeni kell, amíg az ésszerűség engedi. 

Az Etikai Kódex alkalmazása
Az Etikai Kódex betartását úgy belső, mint külső auditorokkal, rendszeresen kell ellenőriztetni. Az
említettek következtetéseit a Vállalatcsoport Etikai Bizottságának kell benyújtani. Az övezeti és a
regionális menedzsereknek, valamint az osztályvezetőknek a Bureau Veritas belső eljárásainak
megfelelően kell elkészíteniük a megfelelési jelentéseket.

Amennyiben egy alkalmazottnak kérdései vagy aggályai vannak az Etikai Kódex alkalmazását illetően,
joga van arra, hogy kapcsolatba lépjen a megfelelésért felelős helyi vezetővel, vagy tanácsot kérjen
közvetlen felettesétől. Kifejezett kérésre a kérdést bizalmasan és névtelenül kell kezelni mindaddig,
amíg az ésszerűség engedi. A külső érdeklődők Etikai Kódexre vonatkozó kérdéseit, panaszait vagy
visszajelzéseit a vállalatcsoport megfelelési biztosának kell továbbítani.

26 ETIKAI KÓDEX
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Amikor etikai szempontokat is tartalmazó döntést kell hoznia, tegye fel magának a
következő kérdéseket:

1. Az e döntésre vonatkozó törvény betűjének és szellemének megfelelően cselekszem-e?
2. Döntéseim és cselekedeteim összhangban állnak-e a Bureau Veritas alapvető értékeivel,

alapelveivel és szabályaival?
3. Örülnék-e, ha döntéseimről vagy cselekedeteimről beszámolnának a sajtóban?
4. Mit gondolnának a családtagjaim, barátaim és kollegáim erről a döntésről vagy a

cselekedeteimről?
5. Vajon ez közvetlen vagy közvetett negatív következményekkel fog járni a Bureau Veritas

számára?
6. Létezik-e, van-e más alternatíva?

Amennyiben valamilyen probléma merülne fel, íme, néhány segítő ötlet:

1. Tisztázza a szerepét a következő kérdések megválaszolásával:
• Mennyire érintett ebben az ügyben?
• Milyen alapelvek vagy szabályok sérültek?
• Ki azonosította ezt a szabálysértést?
• Régen történt ez?
• Már egyszer megoldottuk-e ezt a problémát?
• Hol történt ez a szabálysértés?

2. Ezt követően azonosítsa az aggály kezelésének módját:
• Soha ne hagyjon figyelmen kívül egy problémát, még akkor sem, ha nem biztos a létezésében.
• Beszélje meg a problémát az alábbi listán szereplő személyek közül azzal, akivel a legkönnyebben

képes megbeszélni az ügyet.

Ha bizonytalan a teendőiben, mindig:
• Álljon meg egy pillanatra.
• Tanulmányozza a vonatkozó dokumentációt.
• Ha szükséges, beszéljen közvetlen felettesével, vagy (ha önnek megfelelőbb), kérjen segítséget a

helyi megfelelési vezetőtől vagy a vállalatcsoport megfelelési biztosától, velük bármikor szabadon
kapcsolatba léphet.
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Move Forward with Confidence

www.bureauveritas.com 

A Bureau Veritas Etikai Kódexe összhangban áll az IFIA Megfelelési Kódexével (www.ifia-federation.org), 
amely a Transparency International & Social Accountability International szervezetek vesztegetés elleni követelményeivel áll összhangban.
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