
 

 

 

Beszállítói Magatartási Kódex 

 
 

A HIDROFILT Kft. vállalati kultúrájának az alapjai a törvénytisztelet, felelősség, becsületesség, 

mások tisztelete, őszinteség, tisztességesség, bizalom, együttműködés és a biztonság. 

 

A HIDROFILT Kft. elvárja beszállítóitól, hogy a Beszállítói Magatartási Kódex-el és az Etikai 

Szabályzattal összhangban cselekedjenek.  

 

A HIDROFILT Kft. elvárja beszállítóitól, hogy:  

o A társadalom iránti felelősség vezesse őket munkájuk során. 

o Tudatosan védjék környezetünket, törekedjenek a talaj, víz és levegő szennyezésének 

csökkentésére, aktívan vegyenek részt a hulladékok és hulladékvizek újra 

hasznosításában. 

o Minden lehetséges módon törekedjenek az egészség megóvására és a biztonságra. 

Egészséges és biztonságos munkakörülményeket biztosítsanak dolgozóik számára.  

A veszélyes hulladékokat az előírások szerint kezeljék. 

o Tisztességes piaci magatartást kövessenek, ne folyamodjanak csaláshoz a verseny 

érdekében. 

o Semmilyen módon ne vegyenek részt megvesztegetési vagy korrupciós ügyekben, 

tisztességes magatartást tanúsítsanak. 

o Az állami intézményekkel való együttműködésük során a legmagasabb szintű erkölcsi 

normákat kövessék. 

o Semmilyen módon ne vegyenek részt pénzmosási tevékenységben. 

o A beszállítóikkal fennálló kapcsolataik jogszerű és tisztességes gyakorlaton alapuljanak. 

o Tartsák be a nemzetközi és helyi törvényeket és szabályokat, feleljenek meg minden 

exportkorlátozással kapcsolatos előírásnak, gazdasági szankciónak és a vámtörvényeknek. 

o Biztosítsák a lényeges belső információk megfelelő használatát és bizalmas jellegének 

megőrzését, ne folytassanak bennfentes kereskedelmet. 

o Pontos pénzügyi és üzleti nyilvántartásokat készítsenek, jelentéseik, információik 

átláthatók legyenek. 

 



 

 

 

o Termékeik és szolgáltatásaik minősége a legmagasabb szintű ipari normáknak megfelelő 

legyen. 

o Óvják saját és partnereik vagyoni értékeit, tartsák tiszteletben másokét. 

o Tartsák tiszteletben a szellemi tulajdonjogokat. 

o Ügyeljenek a kiberbiztonságra, óvják rendszereiket, hálózataikat a lopástól, adatvesztéstől 

és a jogosulatlan hozzáféréstől. 

o Tartsák tiszteletben a magánszemélyek adatvédelemhez fűződő jogait, a védett 

információkat és informatikai erőforrásaikat megfelelően használják fel. 

o Kerüljék az összeférhetetlenséget jelentő eseteket. 

o Tartsák tiszteletben és támogassák az emberi jogokat. 

o Méltányossággal és tisztelettel bánjanak kollégáikkal, partnereikkel, másokkal. 

o Tartsák tiszteletben a magánszférát. 

o Ne alkalmazzanak gyermek és kényszermunkát és ne kössenek üzleti kapcsolatot olyan 

cégekkel, akik ilyet alkalmaznak. 

o Biztosítsák az esélyegyenlőséget, ne alkalmazzanak diszkriminációt etnikai, nemzetiségi 

hovatartozás, nem, kulturális háttér, faj, életkor, fogyatékosság, vallási hovatartozás és 

szexuális beállítottság alapján. 

o Nyíltan emeljék fel a hangjukat etikai vétség esetén. 

 

A HIDROFILT Kft. fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze a meglévő és új beszállítóit, annak 

tekintetében, hogy megfelelnek-e a Beszállítói Magatartási Kódex-ben és az Etikai Szabályzatban 

meghatározottaknak. 

 

Nagykanizsa, 2020.01.13. 

 

                                                                                       Borsos Krisztina        

                                                                                     ügyvezető igazgató                   


