
 
 

E T I K A I  K Ó D E X  

 

Az Etikai Kódex megalkotásának célja, hogy minden érintettel megismertesse azon 
etikai normákat, melyeket a PL Beauty Cosmetics Kft. mind a cégen belüli, mind a 
cégen kívüli működése során kiemelten fontosnak tekint. Az Etikai Kódex kiinduló 
pontja az alapvető emberi jogok, valamint a tisztesség, a becsületesség, a bizalom, a 
tisztelet, az emberségesség, a tolerancia és a felelősség etikai alapelvének tiszteletben 
tartása, továbbá az etikus üzleti magatartás. 

TISZTESSÉGESSÉG ÉS ELVÁRÁS AZ ALKALMAZOTTAINK FELÉ 

Emberi jogok: Társaságunk tiszteletben tartja munkavállalóinak emberi jogait, kötelezi 
magát a méltányos és a jogszabályoknak megfelelő foglalkoztatásra, bérezésre. 

Tisztelet, lojalitás: Társaságunk lojális az alkalmazottaival és ezt viszont is elvárja. 
Fontos, hogy minden dolgozó megadja embertársainak a kellő tiszteletet, emberséges, 
segítőkész viselkedést mutasson, legyen lojális munkahelye és munkatársai iránt, 
továbbá kerülje a sértő, lázító, trágár vagy agresszív nyelvezetet és viselkedést. 

Esélyegyenlőség, megkülönböztetés: Társaságunk munkavállalóit nem különbözteti 
meg, illetve nem kategorizálja azok származása, neme, kora, családi helyzete, 
bőrszíne, testi fogyatékossága, vallása, világnézete vagy szexuális hovatartozása 
alapján. A munkavállalói értékelés egyedüli mércéje az adott dolgozó teljesítménye.  

Zaklatás- és erőszakmentes munkahely: a zaklatás, erőszak fogalmába tartozik 
minden nem szívesen látott verbális, vizuális, fizikai vagy egyéb típusú viselkedés, mely 
megfélemlítő, támadó vagy ellenséges munkakörnyezetet teremt. Az ilyen magatartás 
szigorúan tilos! 

Kérdések, aggodalmak, vélemények felvetésére, a vezetőséggel való 
kommunikációra Társaságunk rendszeres lehetőséget biztosít, továbbá anonim 
bejelentésre is lehetőséget ad. A dolgozók véleményüket kinyilváníthatják, szabadon 
alakíthatnak érdekképviseleti szervezetet vagy csatlakozhatnak bármely 
szakszervezethez. Az ilyen jellegű tevékenységet Társaságunk elfogadja, nem 
akadályozza.  

Gyermekmunka: Társaságunk 18 év alatti munkavállalót nem foglalkoztat. Ettől való 
bármilyen eltérés csak az ügyvezető igazgató írásos engedélyével lehetséges.  

Biztonság: minden alkalmazottól elvárt, hogy a foglalkoztatási helyszínére vonatkozó 
egészségügyi és biztonsági törvényekkel, rendelkezésekkel, irányelvekkel és 
eljárásokkal összhangban végezze a munkáját. 

Személyes adatok védelme: dolgozóink személyes adatait Társaságunk bizalmasan 
kezeli. Minden alkalmazottól elvárt, hogy béradatait titkosan kezelje. 

 

TISZTESSÉGESSÉG A TULAJDONOSOK FELÉ  
 

Pénzügyi kimutatások, üzleti nyilvántartások: Társaságunk biztosítja minden 
üzleti és pénzügyi nyilvántartás pontosságát, hitelességét. 



 
 

Vállalati eszközök, szellemi tulajdon: a vállalati eszközök, berendezések, erőforrások 
rendeltetésszerű, takarékos használata és védelme minden dolgozó számára kötelező. 
A vállalati eszközöket és létesítményeket magáncélra használni nem lehet, kivéve, ha 
az ügyvezető igazgató erre engedélyt ad. A hordozható vagy az otthoni munkavégzést 
elősegítő eszközök (pl. laptopok, mobiltelefonok stb.) a Társaság tulajdonában vannak, 
ezért ezek használatakor is megfelelő gondosságot kell tanúsítani. Elvárt, hogy a 
dolgozók a munkaidőt ne használják magáncélokra. 

Felelősségteljes kommunikáció, üzleti információk védelme: a nyilvános üzleti 
adatokon túl a céggel kapcsolatos információk, események továbbadása sem az üzleti, 
sem a magánéletben nem megengedett. Olyan kommunikáció elvárt, amely tükrözi az 
értékeinket, támogatja a céljainkat, és javítja a hírnevünket, márkáink ismertségét. 

 

TISZTESSÉGESSÉG A VEVŐK, BESZÁLLÍTÓK, ÉRDEKELT FELEK FELÉ 
 

Tisztességes és korrekt együttműködés: kapcsolatunk vevőinkkel és egyéb üzleti 
partnereinkkel a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapul. Korrekt, tisztességes 
együttműködésre törekszünk és elkötelezzünk magunkat amellett, hogy betartsuk a 
megállapodások által szabott feltételeket. 

Partnereink információjának védelme: bizalmasnak tekintendő minden olyan 
információ, amely a Társaságunk és az üzleti partnerek közötti viszonnyal kapcsolatos. 
Partnereink adatait, üzleti információit, szellemi tulajdonát harmadik félnek átadni 
szigorúan tilos!   

Korrupció és megvesztegetés ellenesség: üzleti ügyeinket a megfelelő eszközökkel 
és csatornákon keresztül intézzük. Nem alkalmazunk és fogadunk el kenőpénzt, nagy 
értékű ajándékokat, utazást és egyéb dolgokat tisztességtelen üzleti előnyszerzés 
érdekében. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy biztosítsuk a hozzánk érkező vendégek 
alapvető és udvarias ellátását. Nem tekintjük, nem szánjuk megvesztegetésnek a kis 
értékű, helyi jellegzetességgel bíró apró ajándékot, emléktárgyat. 

Elfogadott beszállítókkal dolgozunk és elvárjuk, hogy partnereink is etikus 
magatartást, jogszabálynak megfelelő üzletvitelt folytassanak velünk és saját 
partnereikkel szemben is.  

Gyártói tevékenységünket úgy folytatjuk, hogy azzal ne veszélyeztessük, ne zavarjuk 
közvetlen környezetünket. Nem használunk a tulajdonunkon vagy bérleményünkön 
kívüli területet, tevékenységünket kizárólag a telekhatáron belül folytatjuk. Törekszünk a 
jó szomszédi viszony megtartására, az esetleges kívülről érkező panaszokat 
dokumentáljuk, kivizsgáljuk. 
 

Az Etikai Kódex betartása és betartatása a PL Beauty Cosmetics Kft. minden 
dolgozójának kötelessége. 

 
Veszprém, 2019. május 27.       
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 Ügyvezető igazgató 


