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Bevezetés

A Raben Group Munkatársai és Partnerei közös értékek mentén dolgoznak, amelyek olyanok,  
mint egy dallam hangjegyei. A tökéletes hangzáshoz nem elég, ha a hangjegyeket egymás mellé sorakoztatjuk.  
Az ütem szintén alapvető fontosságú. Annak érdekében, hogy meghatározzuk, mely magatartások állnak összhangban 
vállalati magatartási kódexünkkel, etikai kódexet vezetünk be.

A jogszabályi előírások betartása, ahogy a zenét alkotó hangjegyek is, csak a szükséges minimumot jelentik.  
A megfelelő ütemezés és hangzás csak a minimumot meghaladó erőfeszítéssel érhető el – így születhet igazi alkotás.

Az írott szabályozás segíti a vállalat, munkatársai, valamint a Raben Group számára szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, 
munkatársaik és alvállalkozóik munkáját is.

Az etikai határvonalak kijelölése és az Etikai Bizottság kinevezése a Raben Group szervezeti felelősségvállalásának  
egyik vetülete. A Raben Group párbeszédet folytat környezetével annak érdekében, hogy fejleszthesse tevékenységét,  
és valamennyi érdekelt fél irányában erősítse a tisztességesség és megbízhatóság normáit.

A jelen dokumentum tartalmazza a Raben Group etikai szabályait, valamint tájékoztatást nyújt arról  a kommunikációs 
csatornáról, amelyen keresztül jelezhetők a szabályokkal kapcsolatos kérdések, illetve az attól való eltérések (19. oldal).

Az etikai szabályzat elfogadásával a Partner kijelenti, hogy a Raben Group felé fennálló jelenlegi és jövőbeli üzleti  
kapcsolata minden tekintetben megfelel a jelen dokumentum szabályainak.
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Az partner köteles a felelős együttműködésre, melynek során az egyéni jogokat is tiszteletben tartja.  
A Raben Group-nál az együttműködés során kulcsfontosságú szerepe van a kommunikációnak. Ennek folytán a beszállító/partner: 

•  nem alkalmazhat rabszolgamunkát vagy kényszermunkát (beleértve rabok munkára kényszerítését is)
•  nem alkalmazhat gyermekmunkát.

A Partner köteles biztosítani:

•  a szakszervezetek megalakításának szabadságát, valamint a kollektív tárgyalásokhoz való jogot
•  a helyi szabályozással összhangban álló, megfelelő munkaidőt. 

Alkotási folyamatainkban és  
cselekedeteink során a legmagasabb 
mércét követjük



„Valaki egyszer azt mondta, hogy ha munkaerőt keresünk, három tulajdonságra  
ügyeljünk: TiSzTESSéG, intelligencia és energikusság. Ha az első hiányzik  
– a másik kettő együtt halálos.”
       Warren Buffett
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A megbízhatóság tisztességes és etikus magatartást 
követel. Az etikus üzleti viselkedés érdekében különös 
figyelmet fordítunk arra, hogy mikor etikus ajándékot 
elfogadni az ügyfelektől, partnerektől és együttműködő 
vállalkozásoktól. A szabály mindkét irányban érvényes.

Minden cselekedetünket  
a becsületesség és tisztesség 
vezérli



„Gyakran megfigyeltem már, hogy a korrupciónak ilyen hatása van  
– megváltozatja a kapcsolatokat. Az ember, aki próbál megvesztegetni, 
apránként eladja fontosságát, míg akit megvesztegettek alárendelt 
viszonyba kerül.”

       Graham Greene



A korrupció veszélyezteti a tisztességes piaci versenyt és hátrányosan hat a Raben Group tevékenységére, 
rombolja annak image-ét. 

A Raben Group betartja a korrupció megelőzésére vonatkozó összes jogszabályt. A Raben Group mun-
katársai, képviselői, illetve partnerei kivételes bánásmóddal, valamint ajándékokkal és más személyes 
juttatásokon keresztül nem befolyásolhatják a meglévő, vagy leendő ügyfeleket, különösen nem közhiva-
talnokokat, mert az törvénytelennek minősül és ellentétes a bevett gyakorlattal.

Közhivatalnoknak számítanak különösképpen:
• az állami hatóságoknál különféle pozíciókat betöltő személyek, vagy azok várományosai;
• közigazgatási tisztviselők (állami vagy helyi);
• parlamenti képviselők és a különböző szintű helyi önkormányzatok képviselői, illetve az ilyen pozíciók 
 betöltésére magukat jelöltető személyek;
• az Európai Parlament képviselői; 
• bírák, esküdtek, államügyészek; 
• állami vagy nemzetközi intézményeknél vezetői pozícióban lévő személyek;
• az állambiztonság fenntartásáért felelős szolgálatok alkalmazottai;
• katonai szolgálatot teljesítő személyek;
• állami tulajdonban lévő vállalatok alkalmazottai; 
• politikai pártok képviselői, illetve állami hivatalok várományosai,  
valamint a fent felsorolt személyek közeli családtagjai (pl.: testvérek, anya, apa, férj, feleség és gyerekek).

A korrupció megelőzése
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„Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája mindenkor az általános törvényadás 
elveként érvényesülhessen.”              
                 immanuel Kant
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A Raben az érvényben lévő törvények teljes betartásával végzi  
üzleti tevékenységét, miközben szem előtt tartja a tisztességességet  
és a tisztességes üzleti gyakorlatot. A Raben ugyanezt várja el  
ügyfeleitől, munkatársaitól és képviselőitől is. 

Törvényesség



„Semmi sem ejti nagyobb bámulatba az embereket, mint a JÓzAN éSz  
és a megbízhatóság.”

 Ralph Waldo Emerson
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Figyelmet fordítunk a Raben Group működésével kapcsolatos folyamatok valamennyi résztvevőjének egészségére   
és biztonságára. Az ellátók/partnerek kötelesek megfelelő munkakörülményeket teremteni az általuk foglalkoztatott  
valamennyi munkatárs és alvállalkozó számára:  

• A biztonságos környezet és munkafolyamatok előfeltétele a folyamatok megfelelő kockázatelemzése.  
Az elemzésnek ki kell terjednie legalább a veszélyek felderítésére, a veszélyekhez mért megelőző intézkedések 
megtételére, valamint annak felmérésére, milyen hatással járhatnak a veszélyek az egyes felekre. Ellátó a saját 
hatáskörében és költségére köteles gondoskodni a munkabalesetek veszélyének minimalizálásához és a biztonság 
javításához szükséges megfelelő infrastruktúráról és feltételekről.

•  Megfelelő egészségügyi feltételek – ivóvízzel való ellátottság, megfelelő higiéniai feltételek az ételek készítésére  
használt helyiségekben, tiszta wc-k és mosdók, és amennyiben a munkatársak részére szállást is nyújtanak:  
megfelelő élettér, biztonság, tisztaság, fűtés és légkondícionálás.

•  Megfelelő és biztonságos infrastruktúra: a munkatársak és alvállalkozók által használt valamennyi járművet,  
gépet és felszerelést, valamint valamennyi környező infrastrukturális elemet rendszeres időszakos vizsgálatnak  
kell alávetni, és a munkatársak védelme érdekében megfelelő biztonsági felszereléssel kell ellátni.

 
A fentiek mellett a partner köteles a folyamatokat, felszereléseket és rendszereket a technika fejlődéséhez  és munkafolyamatok 
kockázatértékelési eredményeihez igazítani.
 
Sem a Partner, sem Munkavállalói nem fogyaszthatnak alkoholt, pszichotróp vagy más befolyásoló szereket  a munkahelyen, 
illetve nem végezhetik feladataikat a fent említett szerek hatása alatt.

Előre látjuk döntéseink és cselekedeteink 
következményeit



„A barátság számos forrásból eredhet, melyek közül a legerősebb a TiSzTELET.”

                         Daniel Defoe
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A Raben Group ereje a sokszínűségben rejlik. A tapasztalat és  
a sokféle nézőpont versenyelőnyt jelent számunkra.  
A kor, nem, vallás, fogyatékosság, szexuális irányultság, bőrszín, 
családi állapot, gyermekvállalás, politikai vélemény, nemzetiség, 
etnikai eredet vagy szociális helyzet szerinti megkülönböztetés 
e tulajdonságunk kárára lehet. A fentiek szerinti megkülönböztető 
magatartást a Raben Group nem fogadja el.

Tiszteljük egymást



„Tartsd tiszteletben az igazságot, így szavaid MEGBÍzHATÓBBAK lesznek, mint mások ígéretei.”

                                    Szókratész
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A határidők, megállapodások és fizetési kötelezettségek betartása hitelességünk bizonyítékát jelenti.
A megállapodásoknak mind a határidejét, mind a tartalmát tiszteletben tartjuk.

Mind a Partnerek, mind Alvállalkozóik kizárólag a vállalat érdekében használhatják fel a Raben Group  
számára végzett munkájuk során hozzájuk került adatokat. A partner köteles megőrizni a vállalat, ügyfelei, 
partnerei vagy a Raben Grouppal együttműködő vállalkozások tulajdonában álló információkat.
A médiával való kapcsolattartást csak erre kijelölt munkatársaink végzik, és kizárólag ő jogosultak arra,  
hogy a vállalat nevében nyilatkozatot tegyenek és a Raben Group-ról információt szolgáltassanak.

Betartjuk ígéreteinket

Titoktartás



„A KéPzELET fontosabb, mint a tudás.”

                                                  Albert Einstein
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Az etikus magatartásba az is beleértendő, hogy törődünk a környezettel, 
amelyet örökül hagyunk a jövő generációkra. Tevékenységünk ezért  
a környezet védelmére és az erőforrások megóvására irányul.

A Raben Group fenntartja a jogot, hogy megvizsgálja, az ellátók  
magatartása megfelel-e a jelen dokumentum előírásainak. 
Az együttműködési szerződés aláírása és az Etikai kódex elfogadása 
beleegyezést jelent CSR audit lebonyolításának lehetőségére is  
a beszállító/ellátó esetében.

Ágazatunkban olyan trendeket  
állítunk fel, amelyek 
a fenntartható fejlődésen  
keresztül további előnyös  
hatásokkal járnak  
a környezetre nézve

A nyilatkozatok ellenőrzése



„életünk rövid, de ahhoz elég hosszú, hogy jól és BECSüLETESEN éljünk.”

    Cicero
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Az Etikai Bizottság azért alakult, hogy megvizsgálja a Raben Group vállalatok munkatársai, ellátói,  
illetve azok alvállalkozói által benyújtott panaszokat és iratokat. Célja, hogy megelőzze az etikátlan magatartást  
és a visszaéléseket.
Az ügyek megvizsgálásakor a bizottság a Raben Group ’értékeit’ és az Etikai Kódexet használja iránymutatásként.
A Bizottság legalább háromhavonta egyszer ülésezik. 
A Bizottságnak átadott anyagok és információk kezelése szigorúan bizalmasan történik.

 1.  A partnerek a következő címre nyújthatják be beadványaikat: 
  etikaibizottsag@raben-group.com
  Etikai Bizottság, Raben Trans European Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 31.  

 valamint a Raben Group internetes oldalán keresztül (www.raben-group.com).
 2.  A beszállító/partner megírhatja megfigyeléseit, azonban mindig meg kell adnia kapcsolati adatait  

 (a bejelentés nem lehet névtelen). Csak az ilyen beadványokat vizsgáljuk meg.  
 Az Etikai Bizottság biztosítja a bizalmas ügykezelést.

 3.  A benyújtott kérelmek olyan problémákra vonatkozhatnak, melyek a benyújtástól számított 6 hónapnál nem régebbiek.

Csak mobbing (lelki erőszak) esetén nyújtható be a kérelem névtelenül. 

A Raben Group minden jogot fenntart a szabályok megváltoztatására, hogy azok mindenkor megfeleljenek az adott 
időszakban aktuális témáknak és választ adjanak a benyújtott, de korábban még nem szabályozott esetekre. 

Etikai Bizottság



„A morális értékek csak a szívedben létezhetnek, a könyvekből nem tanulhatod meg őket.”

                    Charles de Montesquieu



A kódexben leírt  
szabályok a Raben Group 
minden Munkavállalójára  
is érvényesek



www.raben-group.com


