Dutrade Zrt. Etikai Kódex

Minden szervezetet bizonyos irányelvek, értékek, magatartási normák irányítanak.
A Dutrade Zrt. fontosnak tartja, hogy ezt az alapvető normarendszert partnerei tudomására
hozza, így biztosítva küldetése és feladatai érvényre juttatását. Törekszünk arra, hogy a
számunkra fontos értékeket mások felé is közvetítsük. Partnereinktől elvárjuk, hogy ugyanolyan
magas szintű etikai normákat kövessenek, mint a Dutrade Zrt.-nél, valamint saját szállítóiktól és
alvállalkozóiktól is hasonló etikai kódexben leírt elvek alkalmazását követeljék meg.
Jelen Etikai Kódex összefoglalja és rendszerezi a cég partnereitől elvárt üzleti, társadalmi és
kommunikációs normákat. Az üzleti partnerekkel kialakított őszinte és korrekt viselkedés a
sikeres és tartós üzleti kapcsolat alapja a jogszabályi előírások betartása és az üzleti tisztesség
maradéktalan érvényesülése mellett.

Üzleti etika
Minden tevékenységünk során erkölcsös magatartást és feddhetetlenséget követelünk meg, és
ugyanezt várjuk el minden, velünk üzleti kapcsolatba kerülő partnerünktől. Az erkölcsös
magatartás nem csupán becsületességet jelent, hanem megbízhatóságot, tisztességességet és
korrekt hozzáállást. A Dutrade Zrt. törekszik vállalkozási tevékenységének stabilizálására.
Ennek érdekében folyamatosan képzi és képezteti magát, kontrollálja a gazdasági környezet
változásait, és konstruktívan alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez.
Elvárt alapvető üzleti etikai normák


Bizalmon és egymás kölcsönös tiszteletén alapuló munkakapcsolat, amely nélkül nem
lehetséges a kimagasló üzleti siker.



Személyiségi jogok, adatok védelme és tiszteletben tartása.



Tilos a vesztegetés, így a szállítóktól és alvállalkozóktól kapott ellenérték minden
formája kizárólag a jogos termékekre és szolgáltatásokra vonatkozhat.



Az elvárt vendégszeretet részeként nyújtott ajándékok, egyéb szívességek nem
haladhatják meg a helyi szokások szerinti mértéket és meg kell felelniük a helyi törvényi
előírásoknak.



Minden tevékenységük és a jogkörükbe sorolt döntésük az Etikai Kódexnek és a
mindenkor hatályos törvényeknek megfelelő legyen.



Üzleti titkok bizalmas kezelése a kölcsönös megállapodásnak megfelelően.
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Dutrade Zrt. Etikai Kódex
Munkaetika
Munkaetikai normák, amiket elvárunk partnereinktől:


Méltányos és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő foglalkoztatás és bérezés.



Munkavállalók és azok jogainak tiszteletben tartása, biztonságos és egészséges
munkakörülmények, diszkriminációmentes feltételek megteremtése.



Munkavállalók személyes és szakmai fejlődésének biztosítása.



Munkatársakra vonatkozóan csak olyan adatok megszerzése és tárolása, amelyeket a
jogszabályok megkövetelnek, illetve lehetővé tesznek, és amelyek elengedhetetlenek a
hatékony működéshez.



Elfogadhatatlan a kényszer-, a kikényszerített-, a rabszolgamunka és a gyermekmunka
alkalmazása vagy eltűrése.



Biztosítani kell minden munkavállaló számára, hogy saját belátása szerint csatlakozzon
szakszervezethez illetve alakítson szakszervezetet. Az ilyen szakszervezetek hivatalos
képviselőit nem érheti megkülönböztetés.



A munkaidőre vonatkozó hatályos törvényeket betartása.

Társadalmi etika
Egészségvédelem, munkabiztonság, környezetvédelem és energiahatékonyság

A

fenntartható

egészségvédelmi,

fejlődés

melletti

biztonsági-,

elkötelezettségünkkel

környezetvédelmi

és

összhangban

energetikai

a

munkahelyi

hatékonyságot

érintő

kérdéseket rendszerszerűen kezeljük annak érdekében, hogy teljesítményünk folyamatos
fejlesztésével csökkentsük a tevékenységünkből adódó egészségügyi, biztonsági, környezeti és
energetikai kockázatokat.
Üzleti partnereinktől elvárjuk az ökológiailag fenntartható fejlődés iránti elkötelezettséget, a
folyamatos törekvést a tevékenységükből adódó környezeti hatások csökkentésére.
Kommunikációs etika
A Dutrade Zrt.-t felelős kommunikáció jellemzi, mely nyílt és átlátható párbeszédre és
konzultációra törekszik a működésében legitim érdekeltséggel bíró közösségekkel és a civil
társadalom egyéb képviselőivel. Üzleti partnereinek tényszerű és következetes adatokat
szolgáltat a termékekről, szolgáltatásról és fejlődésről. Ugyanilyen magatartást várunk el
partnereinktől is.
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