A Szegedi Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. Etikai Kódexe
Bevezető
Társaságunk a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő gazdasági
társaság. Mint ilyennek, a tulajdonos – a társaság működésének ellátásához – működési támogatást
is biztosít. Mivel Társaságunk részben közpénzből is működik, fontosnak tartjuk az átláthatóságot,
a közpénzzel való tisztességes gazdálkodást, a tulajdonos vagyonának megőrzését, gyarapítását.
A Társaság megbízhatóságának egyik legfontosabb összetevője az emberi tényező: jól képzett
kollégáink teljesítménye, elkötelezettsége, és nem utolsó sorban tisztességes viselkedése.
Társaságunknál az etikus magatartás a cégalapítástól fogva alapkövetelmény volt – mára kialakult
kultúrája, rendszere van, céljaink tehát erős etikai alapra épülnek, melyet munkatársaink
magatartása nap mint nap megerősít.
Fontos, hogy Etikai Kódexünk tartalmát minden dolgozónk és üzleti partnerünk megismerje, annak
értékeit, elvárásait munkájába, életébe beépítse. Az itt megfogalmazott értékek és hozzáfűződő
szabályok a Társaság minden alkalmazottjára, szerződött munkatársára és üzleti partnerére
érvényesek.
Törekszünk arra, hogy a számunkra fontos értékeket mások felé is közvetítsük. Személyes
példamutatásunkkal kívánunk élen járni az etikus magatartásban, és kérjük minden
munkatársunkat, és partnerünket, hogy csatlakozzon erőfeszítéseinkhez!

Csanádi Zoltán
ügyvezető igazgató
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1. Az Etikai Kódex célja
Az Etikai Kódex megalkotásának célja, hogy minden érintettel ismertesse azon etikai
normákat, melyeket a társaságunk fontosnak tekint. A Kódex alappillérei
- az alapvető emberi jogok,
- tisztesség,
- becsületesség,
- az emberségesség,
- a tolerancia.
Ezeknek az alapvető normáknak a betartását várjuk el minden dolgozónktól és üzleti
partnerünktől.

2. A tulajdonról
A Társaság részben közpénzből is gazdálkodik, ezért munkavállalóival szembeni alapvető
elvárásként fogalmazzuk meg, hogy
- vállaljanak felelősséget a Társaság tulajdonában lévő eszközök épségéért, azok célszerű
és takarékos használatáért;
- ne használják a vállalati eszközöket és létesítményeket magáncélra,
- a munkaidőt ne használják magáncélokra.
A magántulajdon tiszteletben tartása is alapvető érték, ezért minden munkavállalóval
szemben elvárás, hogy
- munkahelyükön ne tegyenek közzé semmilyen bizalmas információt, amely előző
munkaadójuk vagy bármilyen más fél tulajdona;
- csak olyan számítógépes programokat telepítsenek fel a Társaság tulajdonában álló
számítógépekre, amelyeknek jogaival a Társaság rendelkezik;
- ne használjanak fel mások tulajdonában álló bizalmas információkat,
- munkájukban soha ne használjanak fel olyan anyagokat, amelyeknek felhasználási
engedélyét előzetesen jogszerűen nem szerezték meg azok tulajdonosától;
- tudatosan ne sértsék meg mások szellemi alkotáshoz fűződő jogát;
- a Társaság erőforrásai segítségével előállított vagy vásárolt szellemi tulajdon a
Társaság tulajdona és nem kezelhető egyéni személyes tulajdonként.
3. A toleranciáról
Társaságunk kiáll az alapvető emberi jogok és az emberséges magatartás mellett, ezért
tiltunk mindenféle hátrányos megkülönböztetést, különösen
- nemek közötti egyenlőség
- a családi állapot,
- az életkor,
- az etnikai származás,
- a vallási és politikai meggyőződés,
- fogyatékosság,
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tekintetében.
Munkavállalóinktól elvárjuk, hogy döntéseiket csak a teljesítmény, vagy más a munkával
összefüggő tényezők alapján hozzák meg. Súlyos etikai vétségnek számít az emberi jogok
megsértése és a diszkrimináció bármely formája.
4. A törvényes magatartásról
Tevékenységünk során becsületes módon, Magyarország hatályos jogszabályainak
betartása mellett működünk, és csak a jogszabályok által megengedett eszközöket
használjuk.
5. Politikai szerepvállalásról
Társaságunk nem korlátozza munkavállalói politikai szerepvállalását, de ilyen irányú
fellépésük során nem használhatják a Társaság nevét, és tevékenységük nem állhat
ellentétben a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. és tulajdonosa a Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata érdekeivel.
6. A korrupcióról
Társaságunk a zéró tolerancia elvét vallja a korrupcióval és a megvesztegetéssel szemben.
Elutasítjuk és súlyos etikai vétségnek minősítjük a korrupció minden formáját és minden
munkavállalónktól és üzleti partnerünktől ugyanezt elvárjuk.
7. Az Etikai Kódex megsértése
Társaságunknál Etikai Tanács nem működik. Ha Ön úgy érzi, hogy olyan cselekedet jutott
a tudomására, melynek során felmerül a Társaság Etikai Kódexe megsértésének gyanúja,
közvetlenül a Társaság ügyvezetőjének jelezze azt.
A Társaság a jóhiszemű bejelentővel szemben semmiféle megtorlást nem tűr el. Ha valaki
úgy érzi, hogy megtorlást szenvedett el, ezt jelentenie kell az ügyvezető igazgató felé, aki
vizsgálatot kezdeményez ez ügyben.
Az Etikai Kódexet érintő ügyekben bejelentést, kérdést, észrevételt az etikus@szegedpolus.hu
címre lehet megtenni.
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