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A Körber konszern alapelveiben és vállalati értékeiben kiáll valamennyi hatályban lévő törvény 
betartása és szigorú erkölcsi normák tiszteletben tartása mellett. Ennek során a Körber 
konszern különösen az Emberi jogok általános nyilatkozata, a Nemzetközi Munkaügyi Szerve-
zet (ILO) alapvető munkaügyi normái és az ENSZ Globális megállapodásának (Global Com-
pact) alapelvei alapján jár el. Beszállítóinktól elvárjuk, hogy ugyanezeket az alapelveket vallják 
és betartsák. A jelen Viselkedéskódex a normáink betartásához szükséges minimumkövetel-
ményeket ismerteti, és megszabja azokat a feltételeket, amelyek alapján megrendelések nyer-
hetők el a Körber konszerntől. 
 
 
Emberi jogok, etikus magatartás és a hatályos jogszabályok betartása 

 Az emberi jogok tiszteletben tartása és védelme – betartásuk előmozdítása a saját befo-
yási területen és annak biztosítása, hogy a saját üzleti tevékenységek ne segítsék elő az 
emberi jogok megsértését. 

 A szigorú erkölcsi normák és valamennyi hatályban lévő törvény betartása 

 A cselekmények minden esetben tisztességesek, tiszteletteljesek és bizalomra méltók 

 Nincs hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és egyéb tisztességtelen magatartás nem, 
életkor, bőrszín, etnikai vagy nemzeti származás, vallás, világnézet, nemi identitás vagy 
irányultság, családi állapot, fogyatékosság vagy más törvényesen védett jellemző alapján 

 A gyermek- és/vagy kényszermunka minden formájának, valamint a törvényekbe és nem-
zetközi megállapodásokba ütköző munkakörülmények és tevékenységi formák tilalma 

 Az egyesülési szabadság és a kollektív tárgyalásokhoz való jog elismerése 

 A munkaidő nem haladhatja meg az ILO alapvető munkaügyi normáit. 
 
 
Környezetvédelem 

 Valamennyi helyileg és országosan érvényes környezeti, egészségügyi és biztonsági 
előírás betartása. 

 A munkavállalók és a lakosok életének és a egészségének megóvása és a lakosság 
védelme a gyártási folymatokból és termékekből eredő veszélyektől. 

 A környezetvédelem rendkívül fontos; az erőforrásokkal és a káros anyagokkal felelős-
ségteljesen és hatékonyan járnak el. 

 A környezetbarát technológiák fejlesztése és elterjesztése figyelemben részesül. 

 A hulladék mennyiségének, valamint a levegőbe, a vízbe és a talajba való kibocsátások 
csökkentése. 

 
 
Konfliktusövezetekből származó ásványkincsek 

 A konfliktusövezetekből származó ásványkincsek, így az ón, tantál, volfrám és érceik va-
lamint az arany vonatkozásában hatályban lévő törvényi követelmények teljesülnek 

 Ellenőrizhető erőfeszítéseket tesznek azon nyersanyagok alkalmazásának elkerülésére, 
amelyek közvetve vagy közvetlenül fegyveres csoportokat pénzelnek vagy az emberi jo-
gokba ütköznek 
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A vállalati vagyon védelme és az információk kezelése 

 A Körber konszern vagyonát, a szellemi tulajdont beleértve tiszteletben tartják, és me-
góvják az elvesztéstől és a visszaélésektől 

 Az üzleti titkokat és a Körber konszern egyéb érzékeny információit szigorú diszkrécióval 
kezelik  

 
 
A versenyben tanúsított magatartás, valamint a korrupció szigorú elutasítása 

 A kartell- és versenytörvények betartása a szabad és tisztességes verseny biztosítására a 
piac valamennyi résztvevőjének érdekében 

 A korrupció szigorú elutasítása, beleértve a zsarolást és megvesztegetést, minden üzleti 
cselekmény során az egész világon  

 
 
Érdekkonfliktusok elkerülése 

 Érdekkonfliktusokhoz vezethető tevékenységek elkerülése; a Körber konszern és a hozzá 
közel álló személyekkel, valamint olyan vállalatokkal való üzleti kapcsolatok alapvető 
mellőzése, amelyekben a Körber konszernhez közel álló személyek döntési funkcióban 
dolgoznak, tárgyalópartnerként lépnek fel vagy mérvadó részesedéssel rendelkeznek.  

 
 
A pénzmosás elleni harc 

 Kizárólag olyan komoly üzleti partnerekkel való együttműködés, amelyek nem használnak 
illegális pénzeszközöket 

 
 
Exportkorlátozási és szankciós előírások betartása 

 Az exporttilalmakat és -korlátozásokat, valamint az érvényes szankciókat, beleértve fize-
tési csatornák korlátozását, kivétel nélkül betartják 

 
 
Szállítási lánc 

 Ellenőrizhető erőfeszítések megtétele, amelyek ezen minimumkövetelményeknek a saját 
szállítási láncban való betartását biztosítják  

 
Ez a Viselkedéskódex a Körber konszern minden megrendelésének alkotóeleme. Ezeket a 
minimumkövetelményeket a Körber konszern minden beszállítójának tiszteletben kell tartania. 
Minden szállítót a fenntartható beszerzésre vonatkozó belső irányelveink alapján választjuk ki, 
és elvárjuk, hogy az említett minimumkövetelményeket az üzleti kapcsolatok egészében foly-
amatosan támogassák. A jelen Viselkedéskódex minden megsértését a Körber csoport me-
gvizsgálja, és az megfelelő következményeket von maga után. 
 
A beszállítóknak szóló jelen Viselkedéskódexszel kapcsolatos minden kérdést és kételyt bi-
zalmasan tárgyaljuk meg. A beszállítót arra bátorítjuk, hogy a viselkedéskódex esetleges me-
gsértése esetén kapcsolati partneréhez vagy a Körber konszern Compliance felelőséhez for-
duljon. Ehhez egy bejelentési űrlap is rendelkezésre áll: www.koerber.com/compliance-und-
verhaltenskodex/compliance-verstoss-melden. 
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