
 

 

 

 

 

1. Miért? 

A Technimax vállalat etikai kódexe azon célból jött létre, hogy megalapozza a Technimax vállalat működéséhez szükséges 
alapelveket, szabályokat és filozófiát. 

Minden egyes Technimax munkavállaló köteles betartani ezen kódexet, valamint teljes mértékben szem előtt tartani a 
munkahelyi kötelességek teljesítése során. Csak azok a munkavállalók, akik felelősségteljesen és eme etikai kódexnek 
megfelelően szeretnének dolgozni, ily módon nem veszélyeztetve munkáltatóikat, kollégáikat vagy önmagukat, vehetnek 
részt egy erős szervezet felépítésében, melynek célja a hosszútávú fejlődés, a jólét és a személyes érvényesülés. A 
Technimax vezetősége tisztában van azzal, hogy az alkalmazottak a legértékesebb tőke, ezért a hosszútávú és ígéretes 
kapcsolatokat részesítik előnyben.  

Alapértékeink 

Nálunk a vásárló az első helyen áll. 
A munkánkat a lehető legjobban végezzük. 
Új utakat keresünk és elindulunk rajtuk. 
Dolgozunk magunkon és tökéletesebbek leszünk. 
Itt vagyunk, mert szeretjük ezt csinálni. 

2. Betartjuk a törvényt  

2.1. A munkavállalók nem hozhatnak nyilvánosságra harmadik személyek számára azokat a belső információkat, amelyeket 
üzleti tevékenységük során bármilyen módon visszaélésre kerülne sor. 

2.2. A munkavállalóknak meg kell akadályozniuk az üzleti partnerekkel, az ő elérhetőségeivel, a tárgyalások történetével és 
az elsősorban üzleti kapcsolatokban felhasználható dokumentumokkal kapcsolatos információk kiszivárgását.   

2.3. Ha a munkavállaló tudomást szerez egy esetleges nyomozásról nem a munkából kifolyólag, akkor köteles erről 
haladéktalanul értesíteni felettesét.  

3. Mindannyiunknak vannak jogai 

3.1. Tiszteletben tartjuk a munkavállalókkal kapcsolatos törvényeket és jogszabályokat. A toborzás, előléptetés vagy a 
munkaviszony megszüntetése során kizárólag objektív és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján járunk el. 

3.2. Betartjuk a joghatályos munkavédelmi törvényeket és a cég belső szabályzatát, szándékosan nem veszélyeztetjük 
mások biztonságát. 

3.3. Támogatjuk a tiszteletteljes munkakörnyezetet, zaklatás és szakszerűtlen viselkedés nélkül. Aktívan együttműködünk 
egymással a Technimax által kitűzött célok elérése érdekében. 

4. Az üzleti partnerekkel való kapcsolattartás alapvető szabályai  

4.1. Minden vásárlóhoz tisztelettel és nagyrabecsüléssel viszonyulunk, kizárólag valós információkat közlünk, és a kérésekre 
a lehető leggyorsabban válaszolunk. 

4.2. Nem közlünk hamis állításokat a konkurenciáról, termékeinkről és szolgáltatásaikról, és nem lépünk kapcsolatba a 
beszállítókkal oly módon, hogy az megsértené a hatályos jogszabályokat. 

 

 

 

 

4.3. Nem kínálunk vagy szolgáltatunk ajándékokat, semmiféle figyelmességet vagy egyéb értékes dolgot a toborzás során. 

4.4. Nem kínálunk, nem szolgáltatunk, nem kérünk és nem fogadunk el megvesztegetést, jutalékokat, figyelmességeket és 
egyéb pénzösszeget.  

5. Védjük a tulajdont és az információkat  

5.1. Felelősségtudatosan védjük a Technimax tulajdonát és befektetéseit a veszteségektől, sérüléstől, lopástól és 
visszaéléstől. 

5.2. Nem hamisítunk dokumentumokat, a vállalat bejegyzéseit a törvénynek megfelelő módon tároljuk, bemutatjuk és 
megsemmisítjük, nem változtatjuk meg, nem rejtjük el a bejegyzéseket azon célból, hogy megsértsük annak teljességét vagy 
elérhetőségét. 

5.3. A pénzügyi tranzakciók elszámolását pontosan és valósághűen végezzük. 

6. Bizalmas információk 

6.1. Tiszteletben tartjuk és védjük a Technimax bizalmas információit, beleértve a Technimax számítógépeken és 
készülékeken tárolt információkat is. 

6.2. Az alkalmazottak és a vásárlók személyes adatait csak a működéshez szükséges legitim célokra használjuk fel a 
szükséges mértékben és az joghatályos jogszabályoknak megfelelően. 

7. Kerüljük az érdekkonfliktust 

7.1. Ha egy alkalmazott személyes kapcsolatban áll a beszállítókkal, a konkurenciával vagy a kereskedő programban 
nyilvántartott partnerekkel, erről haladéktalanul értesítenie kell felettesét. 

7.2. Az alkalmazottak folytathatnak törvényes tevékenységeket a Technimax vállalaton kívül, beleértve egy másik 
munkahelyet is, kizárólag az alábbi szabályok betartása mellett. A tevékenység nem befolyásolhatja negatívan a 
munkavállaló munkahelyi teljesítményét, nem lehet ellentmondásban a Technimax tevékenységeivel, és kizárólag 
munkaidőn kívül végezhető. 

7.3. Nem fogadunk el és nem kínálunk tárgyi juttatásokat, pénzbeli ajándékokat vagy szolgáltatást, amelyek tisztességtelen 
ráhatás vagy magatartás gyanúját eredményezhetik. 

7.4. Szigorúan elkülönítjük a szakmai és a politikai érdekeket, nem használjuk a Technimax jó hírnevét politikai 
tevékenységeink során. 

Vásárlóink bizalmát az által igyekszünk megszerezni, hogy betartjuk a nekik tett ígéreteket. 
Csak a hosszútávú siker érdekel minket, ezért hosszútávú megoldásokat keresünk. 
Elolvassuk a negatív vásárlói véleményeket is, mivel segítenek nekünk megtalálni a valódi problémákat. 
Nem csupán egy növekvő vállalat vagyunk, hanem hús-vér emberek, akik szeretnének a legjobbak lenni abban, amit 
csinálnak. 

A Technimax alkalmazottjainak csapata 

AA  mmuunnkkáánnkkaatt  aa  lleehheettőő  lleeggjjoobbbbaann  vvééggeezzzzüükk.. 
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