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Kedves kollégák! ...
Mi teszi az ZF-et ilyen értékes és nagyra becsült márkává? 

Többről van szó, mint a termékeinkről, arról is, hogyan folytatjuk az üzleti tevékenységünket, és a minket 
vezető becsületességről is. A ZF módszerek és alapelvek mutatják számunkra az utat. Ez a Magatartási 
kódex kifejezetten leírja, hogy mit jelent számunkra az elszámoltathatóság alapelve. Ezek alkalmazása által, 
illetve azáltal, hogy megbízható partnerek vagyunk, öregbítjük a hírnevünket a kollégánk, beszállítóink és 
más üzleti partnereink körében. Ezáltal kivívjuk az elismertséget egy olyan csoportként, melynek tagjai 
rendkívüli dolgokat hajtanak végre, és akik mindig arra törekszenek, hogy azt tegyék, ami helyes az erős 
felelősségérzet és az etikai normák alapján. A becsületesség a sikerességünk alapvető összetevője.

A munkavégzés helyszínétől vagy a munka jellegétől függetlenül, mindannyian
kötelesek vagyunk jó ítélőképességel eljárni és betartani a Magatartási kódexet. Ez vonatkozik minden 
főállású vagy részmunkaidős munkavállalóra, beleértve a menedzsmentet minden vállalati szinten, egészen 
az igazgatótanácsig és a felügyelőbizottságig. A ZF bármelyik vállalati szintjén lévő menedzsereinek 
ezenfelül útmutatást és támogatást kell biztosítaniuk a közvetlen beosztottaiknak, hogy azok jó döntéseket 
hozhassanak. A ZF egészében elkötelezett ezen Magatartási kódex betartása mellett.

Néha olyan helyzetben találhatja magát, amelyben nem teljesen nyilvánvaló, hogy mi a helyes cselekedet. 
Ezekben a helyzetekben nyújthat segítséget a Magatartási kódex. A Magatartási kódex tartalmazza az egyes 
személyekre vonatkozó alapkövetelményeket a tisztességes magatartásra vonatkozóan, valamint áttekintést 
nyújt a ZF értékrendszeréről − amelyek általános kategóriákba vannak rendezve. “„A világunk” elsősorban a 
belső ügyeinkre vonatkozik, a „A világban” a külső interakcióinkra vonatkozik, a „A világnak” pedig a bolygó 
fejlesztésére irányuló erőfeszítéseinkre vonatkozik. Nyomon követjük a változó körülményeket és ehhez 
igazítjuk a viselkedésünket.

Mindig gondolkozzon el az alábbiakról:

• Összhangban van-e ez a tett a Magatartási kódexünkkel?
• Törvényes-e?
• Követi-e az irányelveinket?
• Hasznára van-e a vállalatnak mint egésznek – nem csak egy bizonyos személy vagy csoport számára?
• Nyugodt lennék-e, ha a tetteimet nyilvánosságra hoznák?

Egyénenként mind szerepet játszunk a ZF megítélésének fenntartásában és fejlesztésében. Kérjük, fogadják 
el ezeket az alapelveket, és alkalmazzák őket a mindennapokban. 

Friedrichshafen, Németország, 2021.
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02
Tiszteljük  
egymást

A munkavállalók sokszínűsége 
hatalmas előny a ZF számára

A munkavállalók és a ZF általános sikeréhez elengedhetetlen egy olyan környezet 
biztosítása, amelyben minden munkavállaló felhatalmazva érzi magát. Amelyben 
érzi, hogy a vállalathoz tartozik, és ahol teljes mértékben ki tudja használni a 
képességeit.

A munkavállalók sokszínűsége egy hatalmas előny a ZF számára. Szilárdan 
elkötelezettek vagyunk amellett, hogy egyenlő lehetőségeket biztosítsunk minden 
területen, és tiltjuk a diszkriminációt és zaklatást, beleértve a rassz, bőrszín, 
vallás, veterán státusz, nemzetiség, származás, várandósság, nem, szexuális 
irányultság, nemi identitás vagy kifejezés, életkor, családi állapot, szellemi vagy 
fizikai fogyatékosság vagy bármely más, törvény által védett tulajdonságok 
alapján történő diszkriminációt, valamint nemkívánatos fizikai vagy szóbeli 
közeledést. 

Legyenek tisztában azzal, hogy a diszkrimináció és a zaklatás bármilyen formát 
ölthet − szóbeli, fizikai vagy vizuális − és magában foglalhatja a vicceket vagy az 
olyan szleng használatát, amely kellemetlen vagy támadó lehet mások számára. 

A ZF elvárja a munkavállalóitól, hogy mutassanak példát és tőlük telhetően 
tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy mások ne vegyenek részt ilyen 
tevékenységekben, valamint tiltja a megtorlást mindenki ellen, aki jóhiszeműen 
panaszt tesz vagy részt vesz egy ilyen panasz 
kivizsgálásában.

Q: „Azt gyanítom, hogy egy 
kollégámat zaklatják. Mit 
tegyek?“

A: Ha zaklatás vagy 
diszkrimináció szemtanúja, 
azt tapasztalja vagy gyanítja, 
tájékoztassa a menedzsert vagy 
a személyzeti osztályt vagy a 
helyi munkavállalóképviselőt. 
Komolyan vesszük ezt a 
magatartást, és nem tűrjük 
a megtorlást a jóhiszeműen 
bejelentést tévő személyek 
ellen.
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Gondoskodunk 

Az a célunk, hogy munkabalesetektől mentes 
munkahellyel és a legbiztonságosabb 
létesítményekkel rendelkezzünk az iparágban

A ZF arra törekszik, hogy az összes alkalmazottnak biztonságos és egészséges 
munkakörnyezetet biztosítson, amely lehetővé teszi és támogatja az innovációt.

Az a célunk, hogy munkabalesetektől mentes munkahellyel és a 
legbiztonságosabb létesítményekkel rendelkezzünk az iparágban. Egészségügyi 
és biztonsági irányítási rendszereket hozunk létre és tartunk fenn, amelyek 
korlátozzák a foglalkozással járó kockázatoknak való kitettséget, megelőzik 
a vészhelyzeteket, biztonságosság teszik a gépeket, kezelik a fizikailag és 
szellemileg megterhelő munkákat, valamint hozzáférést biztosítanak egészséges 
létesítményekhez, ivóvízhez és higiénikus étkezőhelyekhez.

A munkakörülményeknek megfelelőnek kell lenniük ahhoz, hogy az alkalmazottak 
egészségüket megőrizhessék, sérüléseknek nem lehetnek kitéve. A ZF elvárja, 
hogy Ön is járuljon hozzá ehhez azáltal, hogy betartja az egészségügyi és 
biztonsági előírásokat és gyakorlatokat, valamint nyíltan vagy bizalmasan jelent 
a menedzserének, felettesének, a személyzeti osztálynak vagy a jogi osztálynak 
bármilyen balesetet, magatartást (például illegális kábítószerek használata vagy 
legális kábítószerrel való visszaélés) vagy veszélyes munkakörülményt.

Mit jelent ez számomra?

Arra buzdítjuk az 
alkalmazottakat, hogy vegyenek 
részt aktívan környezet-, 
egészség- és munkavédelmi 
tevékenységekben, például 
veszélyek felismerésére 
szolgáló, biztonsági programok, 
a munkahelyi ergonómia 
fejlesztése stb., valamint 
vigyázzanak egymásra.
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A ZF-nek pontos információkra van szüksége 
ahhoz, hogy felelős üzleti döntéseket hozhasson

04
Átláthatóak  
vagyunk

A pontos nyilvántartásvezetés és jelentés segít betartani 
a jogi és jogszabályi követelményeket. A pénzügyi és 
jogi integritás fenntartása pozitívan hat a hírnevünkre és 
a megbízhatóságunkra. Mindannyian – minden vállalati 
szinten – kötelesek vagyunk gondoskodni a vállalati 
nyilvántartások pontosságáról.

Az önéletrajzoktól, jelenléti ívektől és ellátási 
jogosultságoktól a költségelszámolásokig, 
minőségbiztosítási nyilvántartásokig, költségvetési 
előrejelzésekig és szabályozási bejelentésekig, mindannyian 
vállalati nyilvántartásokat kezelünk. Mindig ellenőrizze, 
hogy betartja-e az összes belső folyamatot, irányelvet 
és általánosan elfogadott könyvelési alapelvet, hogy a 
nyilvántartásaink pontosan mutassák az összes tranzakciót. 
Becsületesen, pontosan és hiánytalanul vezesse a 
nyilvántartásokat. A feljegyzések megfelelő időben történő 
bevitele alapvető fontosságú.

Sok alkalmazott használ rendszeresen üzleti költségszámlát, 
amelyeket pontosan kell dokumentálni és nyilvántartani. 
Ha nem biztos benne, hogy egy bizonyos költség 
szabályszerű-e, ellenőrizze a felettesével.

A ZF valamennyi számviteli nyilvántartását, számláját 
és pénzügyi kimutatását észszerű részletességgel kell 
fenntartani, hogy megfelelően mutassák a tranzakcióinkat, 
és megfeleljenek a ZF belső ellenőrzéseinek, és a jogi 

követelményeknek.

Valamennyi, a nyilvántartásban vagy a könyvelésben nem 
szereplő pénzeszköz vagy vagyon nem elfogadható. 

Az üzleti nyilvántartások és közlemények gyakran 
nyilvánosságra kerülnek, ezért a félreértések elkerülése 
érdekében figyelnünk kell rá, hogy pontos és átgondolt 
legyen, amit mondunk. Ez ugyanígy érvényes az 
e-mailekre, belső jegyzetekre és hivatalos jelentésekre. 
A nyilvántartásokat mindig a nyilvántartás-megőrzési 
irányelveink szerint kell megőrizni vagy megsemmisíteni. 
Ezeknek az irányelveknek megfelelően, ha a nyilvántartások 
megőrzésére kérték, akkor eleget kell tennie ennek, amíg a 
jogi osztály arról tájékoztatja Önt, hogy már nem szükséges 
megőrizni.

ZF Trustline

Anonim panasztételi lehetőséget biztosítunk az előírások 
megszegésének esetére, például trösztellenesség, 
pénzmosás, munkával kapcsolatos témák, emberi jogok 
és egyéb értékek. Minden jóhiszemű bejelentés anélkül 
történhet, hogy félnie kellene az esetleges visszahatásoktól. 
www.bkms-system.net/Trustline
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Megbízható  
partnerek  
vagyunk

Legyen becsületes és tisztességes az 
ügyfelekkel, beszállítókkal és üzleti 
partnerekkel folytatott interakció során

A beszállítóink, ügyfeleink, fogyasztóink és egyéb üzleti 
partnereink nagy bizalommal vannak a márkánk iránt, 
mi pedig igyekszünk felülmúlni az elvárásaikat. Piaci 
csapattársakként tekintünk rájuk – nélkülözhetetlenek a ZF 
növekedéséhez és sikerességéhez.

A becsületesség nem egy egyoldalú kötelezettség – a 
beszállítóink és az üzleti partnereink is kötelesek betartani. 
Ezért megköveteljük a beszállítóinktól és az üzleti 
partnereinktől az Üzleti Partneri Alapelvek betartását. 
Ha Ön felelős a beszállítói kapcsolatokért, akkor segítsen 
nekünk biztosítani szerződéses rendelkezések által, hogy 
csak olyan beszállítókkal és üzleti partnerekkel folytassunk 
üzleti tevékenységet, akik hozzánk hasonlóan elkötelezettek 
a helyes cselekvés mellett, adott esetben az ellenőrzések 
támogatásában, a megfelelőség biztosítása érdekében.

Ha a vállalat nevében részt vesz a beszállítók 
kiválasztásában, akkor figyeljen oda, hogy objektíven 
válasszon, a nyújtott termék vagy szolgáltatás ára, 
teljesítménye és minősége alapján. Tartsa be az összes 
beszerzési követelményt. 

Legyen becsületes és tisztességes az ügyfelekkel, 
beszállítókkal, fogyasztókkal és üzleti partnerekkel folytatott 
interakció során. Kerüljön mindent, ami lehetséges 
összeférhetetlenségnek tűnik, és ne ajánljon vagy nyújtson 
semmit ezeknek az üzleti partnereknek a vállalat számára 
nem helyénvaló előnyökért cserébe.

Ha együttműködik beszállítókkal vagy üzleti partnerekkel, 
akkor figyeljen oda arra, hogy ismerjék és tartsák be a 
kötelezettségvállalásukat az értékeink és irányelveink mellett.

Ha tudomása van az Üzleti Partneri Alapelvek bármelyik 
részének, vagy a jogszabályok lehetséges vagy tényleges 
megsértéséről, amelyet egy ZF üzleti partner követett el, 
kérjük jelentse a Vállalati megfelelésért felelős személyeknek 
(Corporate Compliance).

Q: „Felelős vagyok egy új tervező partner kiválasz-
tásáért. Történetesen egy barátom 
tervező vállalkozást vezet. Kiválaszthatom-e őt?”

A: Tájékoztatnia kellene a menedzserét erről a 
lehetséges összeférhetetlenségről a szabálytalanság 
benyomásának elkerülése érdekében is.
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Becsületesek  
vagyunk

A ZF becsületes és tisztességes versenyzésre törekszik, a 
vonatkozó jogszabályoknak és szabályzásoknak mindenben 
megfelelve, beleértve a nemzetközi, trösztellenes és versenyjogot is. 

Különösképpen nem tűrjük el a következőket:

• Versenyellenes megállapodások vagy összejátszás 
tényleges vagy lehetséges versenytársakkal, beleértve, de 
nem kizárólagosan az ár vagy az árelemek rögzítését célzó 
megállapodásokat, a nyújtott termékek vagy szolgáltatások 
típusának vagy mennyiségének korlátozását, az 
ajánlatok manipulálását vagy a piacok felosztását;

• Visszaélés egy vezető piaci helyzettel;
• Vertikális megállapodások, amelyek elrettentenek, 

megakadályozzák vagy korlátozzák a tisztességes és 
szabad versenyt a vonatkozó jogszabályok megszegésével.

A versenyhelyzetünk kizárólag a vállalkozás sikerességének 
tényezőin alapulnak, különösképpen a károsanyag-
kibocsátás csökkentésén, a járművek biztonságosságán, 
az automatizáción és az adatokon. Bánjon becsületesen és 
tiszteletteljesen a ZF ügyfeleivel, beszállítóival és versenytársaival. 
Bánjon becsületesen és tiszteletteljesen a ZF ügyfeleivel, 
beszállítóival és versenytársaival. Tilos védett információkat 
vagy üzleti titkokat lopni vagy más módon megszerezni a 
tulajdonos beleegyezése nélkül. Tilos bárkit is kihasználni 
tisztességtelen üzleti gyakorlatokkal, mint például:

• Bennfentes információval való visszaélés 
vagy annak közzététele;

• Fontos tények elferdítése;
• Összejátszás a versenytársakkal az árazással 

és egyéb feltételekkel kapcsolatban;
• Tisztességes pályázási gyakorlatok megszegése, 

beleértve a pályázási csendes időszakot, vagy 
információ nyújtása annak érdekében, hogy egy 
eladó előnyhöz jusson a többi eladóval szemben.

Az ilyen gyakorlatok törvényellenesek is lehetnek.

A ZF gondosan kezeli a kormányzati ügyekben és a 
közpolitikai folyamatokban való részvételünket, és olyan belső 
csapatokkal rendelkezik, amelyek összehangolják ezeket az 
erőfeszítéseket. A pártfogásról való stratégiai döntéseket 
a legmagasabb szinten hozzák meg, és csak az arra 
felhatalmazott személyzet vesz részt ebben a folyamatban.  

Részt vehetünk politikai párbeszédekben, ha azok számítanak 
a vállalatnak és az ügyfeleknek, beleértve az adatvédelem, 
szellemi tulajdon és a fenntarthatóság területeit. Ennek 
kapcsán arra törekszünk, hogy elősegítsük, hogy a 
politikai döntéshozók minden kormányzati szinten értsék 
a termékeinket, az innovációinkat és a vállalatunkat.

Soha sem próbálunk meg tisztességtelen előnyt 
szerezni ,,lobbizási” tevékenységek által. 

A globális tevékenységeink és az új piacokra kiaknázása során 
szigorúan követjük a vonatkozó kereskedelmi szabályzásokat 
és betartjuk az import és export ellenőrzésekre vonatkozó 
szabályokat és előírásokat, valamint a vonatkozó embargókat.

Q: „Egy helyi, ismert politikus az egyik épületünkben 
szeretne megtartani egy médiaeseményt. 
Beleegyezhetek-e?”

A: A ZF pártsemleges. Továbbítsa az ügy eldöntését a 
megfelelő belső osztályhoz.

Az erkölcsi iránytűnk a becsületes döntések 
meghozatala felé vezet minket, kivételek nélkül
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A ZF minden alkalmazottja és tisztviselője 
számára irányadó kérdésnek kell lennie, hogy 
egy döntés etikus és törvényes-e vagy sem 
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Etikusak  
vagyunk

A nemzetközi egyezmények, nemzeti jogszabályok és 
a belső irányelvek tiltják a korrupciót. A ZF nem tűri 
a megvesztegetés semmilyen formáját alkalmazottak 
vagy üzleti partnerek között, vagy bármely olyan üzleti 
gyakorlatot, amely a nem helyénvaló befolyásolás 
benyomását keltheti. Ez az állítólagos regionális szokásoktól 
függetlenül érvényes. 

Az ajándékok célja − legyen szó üzleti reprezentációról 
vagy ügyfeleket, beszállítókat, egyéb üzleti partnereket 
érintő ajándékokról − a jó hírnév és jó munkakapcsolat 
létrehozása, nem pedig nem helyénvaló előnyök szerzése.

Az alábbi ajándékok vagy reprezentációk helytelenek 
lehetnek, még akkor is, ha csupán felajánlják vagy kérik:

• Készpénz vagy készpénzzel egyenértékű;
• Összeegyeztethetetlen a szokásos üzleti gyakorlattal;
• Túlzottan magas értékűek;
• Megvesztegetésnek vagy lefizetésnek tűnhet;
• Törvénysértő.

Tilos készpénzajándékokat felajánlani vagy elfogadni. Kérjük, 
beszéljék meg a megfelelésért felelős tisztviselővel vagy 
a vállalati megfelelésért felelős személyekkel (Corporate 
Compliance) a komoly értékű ajándékokat vagy azokat az 
ajándékokat, amelyek Ön szerint helytelenek lehetnek.

Szigorúan tilos a pénzmosás (azaz tranzakciók 
felhasználása a pénzeszközök illegális forrásának 
elfedésére vagy az ilyen pénzeszközök törvényesnek való 
feltűntetésére). Jelentsen a pénzmosás elleni küzdelemért 
felelős tisztviselőnek bármilyen olyan gyanús tevékenységet, 
amelyről azt gondolja, hogy kapcsolatban lehet 

pénzmosással.
Néhány példa a gyanús tevékenységekre:

• Készpénzben való fizetés;
• A körülményekhez képest atipikus vagy a 

szerződésben szereplő pénznemektől eltérő 
pénznemben teljesített kifizetések;

• A szerződésben előírtaktól eltérő kifizetési 
összegekre vonatkozó kérések; vagy

• Kifizetések olyan egyénektől vagy 
vállalatoktól, amelyek nem szerepelnek 
szerződő felekként a szerződésben.

Összeférhetetlenség akkor áll fenn, ha egy személy 
magánérdeke bármilyen formában ütközik a ZF érdekeivel. 
Összeférhetetlenség merülhet fel, ha egy alkalmazott 
olyan lépéseket tesz, vagy olyan érdekei vannak, amelyek 
megnehezíthetik, hogy objektíven és hatékonyan 
végezze a munkáját a ZF számára. Összeférhetetlenség 
akkor is felmerülhet, ha egy alkalmazott vagy egy 
családtagja a ZF-nél betöltött pozíciójából adódóan 
nem helyénvaló személyes előnyöket kap. Majdnem 
mindig összeférhetetlenségnek minősül, ha egy személy 
egyidejűleg egy versenytársnak, ügyfélnek vagy 
beszállítónak dolgozik.

Q: „Egy üzleti úton megajándékoztak egy drága 
órával, megtarthatom?”

A: Nem fogadhat el drága órát. Ha bármilyen 
kérdése van kérjen tanácsot a menedzsertől, a 
megfelelésért felelős tisztviselőtől vagy a vállala-
ti megfelelésért felelős személyektől (Corporate 
Compliance).

11 Magatartási kódex
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Betartjuk  
az előírásokat

Büszkék vagyunk arra, hogy magas elvárásokat 
állítottunk fel, és az alkalmazottjaink, 
folyamataink és termékeink megfelelnek 
a vonatkozó jogi követelményeknek

A jogi és etikai magatartás legmagasabb szintű követelményeihez tartjuk 
magunkat, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy magas minőségű 
termékeket gyártsunk, amelyek biztonságosak és megfelelnek az alkalmazandó 
törvényeknek, szabályzásoknak és követelményeknek. 

Elvárjuk, hogy vállalatunknál mindenki ismerje és értse a követelményeket, 
amelyek a termékeink, szolgáltatásaink és technológiáink gyártására és 
forgalmazására vonatkoznak.

Ezek az alapelvek a ZF szabályokon, folyamatokon, és struktúrákon keresztül 
kerülnek érvényesítésre, és minden alkalmazottnak és tisztviselőnek be kell 
tartani. 

Terv a jövőre nézve

A jogszabályok gyorsan 
változnak, ezért nagyon 
fontos, hogy betartsuk a ZF 
módszereket (ZF Way), hogy 
felkészülhessünk a jövőre. 

Előre jelezzük a trendeket 
és a szabályozási 
követelményeket, az 
előírásoknak való folyamatos 
megfelelés érdekében, a 
vállalat minden szintjén.

12 Magatartási kódex
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Biztonságosak  
vagyunk

Tilos felhasználni vagy megosztani a ZF 
bármely bizalmas információját a ZF üzleti 
tevékenységének folytatásától eltérő célra

Ön kulcsszerepet játszik a ZF védelmében. Az eszközök 
közé tartoznak a ZF védett információi (például szellemi 
tulajdon, bizalmas üzleti tervek, nem bejelentett 
terméktervek, értékesítési és marketingstratégiák és egyéb 
üzleti titkok), valamint fizikai eszközök, például a készpénz, 
felszerelések, készletek és a termékleltárok.

A ZF összes nem nyilvános információját a titoktartási 
követelmények szerint kell kezelni.

• Figyeljen rá, hogy mit mond. Legyen tudatában 
annak, hogy hol tartózkodik, ki tartózkodik Ön körül, és 
hogy mit hallhat meg véletlenül, ez egy fontos módja 
annak, hogy megvédjük a ZF szellemi tulajdonát.

• Védje eszközeinket. Vigyázzon a ZF által Önre 
bízott eszközökre és információkra, és előzze meg 
az elvesztésüket, a velük való visszaélést, vagy az 
ellopásukat.

• Mutasson példát. Tanúsítson olyan magatartást, amely 
mindig védi az eszközeinket és az információinkat.

• Legyen éber és tudatos. Első védelmi vonalunk a 
tűzfalunk, melynek ön is része, és képes különféle 
biztonsági intézkedések meghozatalára, így 
akadályt képezve a számítógépes bűnözők és az 
infrastruktúránk között.

Ha bármilyen kérdése van, kérjük keresse fel a ZF Vállalati 
Biztonság csoportját (Corporate Security).

Tiszteljük mindenki személyiségi jogait, és védjük az 
alkalmazottaink, beszállítóink, ügyfeleink személyes adatait, 
valamint azokét a felekét, akikkel üzleti kapcsolatban állunk. 
Ezeket az adatokat biztonságban tartjuk, csak a tervezett 
üzleti célra használjuk fel őket, és nem őrizzük meg őket a 
szükségesnél hosszabb ideig.

Adatvédelem-kapcsolat: dataprotection@zf.com

Q: „A menedzser arra kért, hogy jelentkezzek be 
a vállalat egyik rendszerébe az ő jelszavával néhány 
jelentés visszakereséséhez. Ez rendben van-e?”

A: Nem. A ZF irányelve tiltja a jelszavak megosz-
tását. Emlékeztetnie kell a menedzsert, hogy Önnek 
nincs hozzáférése ehhez a rendszerhez.
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Gondosak  
vagyunk

Ha az ügyfeleink üzleti tevékenységet 
folytatnak velünk, akkor megbíznak 
a termékeinkkel kapcsolatos 
állításainkban.

A beszállítóinkkal, ügyfeleinkkel, 
vásárlóinkkal és üzleti partnereinkkel 
való kapcsolatainknak tisztességesnek, 
pozitívnak és eredményesnek kell 
lennie, valamint mindig kölcsönös 
bizalmon és tiszteleten kell 
alapuljanak. Ezen kapcsolatok építése 
egy folyamat, és megköveteli a magas 
színvonalú üzleti magatartás iránti 
tartós elkötelezettséget. Minden 
interakciónkban, amelyeket ezekkel a 
felekkel folytatunk, bizonyítanunk kell 
becsületességünket és az értékeink 
iránti elkötelezettségünket.

Mindig igazat kell mondanunk. 
Mindennek, amit az ügyfeleinknek, 
beszállítóinknak, vásárlóinknak és 
egyéb üzleti partnereinknek mondunk, 

igaznak kell lennie, beleértve a 
termékcímkéket, a reklámokat és 
egyéb közléseket is. Ne vegyen részt 
tisztességtelen, megtévesztő vagy 
félrevezető gyakorlatokban. A jó 
hírnevet nehéz megszerezni és könnyű 
elveszíteni.

Okosan használja a közösségi médiát 
és felelős módon kommunikáljon. Ha 
a közösségi médiában megjegyzést 
tesz közzé a ZF-ről, akkor legyen 
nyilvánvaló, hogy nem a vállalat 
nevében beszél. Soha ne hozzon 
nyilvánosságra bizalmas információt 
a vállalatról, ügyfeleinkről, 
beszállítóinkról, versenytársainkról vagy 
egyéb üzleti partnereinkről, valamint 
soha ne tegyen közzé semmi olyat, 
ami fenyegetésnek, megfélemlítésnek, 
zaklatásnak vagy megalázásnak 
minősülhet.

Mit jelent ez számomra?

Ha aggódik amiatt, hogy 
úgy tűnhetett, mintha a ZF 
nevében beszélt volna egy 
bejegyzésben, lépjen kapcso-
latba a menedzserével vagy a 
Kommunikációs osztállyal, hogy 
cselekedhessünk, és csökken-
thessük az esetlegesen okozott 
károkat.

A jó kapcsolatok alapja a bizalom
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Vigyázunk  
a bolygóra

Úgy cselekszünk, hogy megelőzzük és csökkentsük 
a környezetre gyakorolt hatásokat, valamint 
fenntarthatóbb és jobb közös jovőt hozunk létre

A fenntarthatóság a ZF-nél számít az 
emberek életében, a közösségekben és a 
bolygónkat illetően.

Az éghajlatváltozás elleni küzdelemben 
mindannyiunk tettei számítanak. A ZF 
a termékeivel hozzájárul a károsanyag-
kibocsátások csökkentéséhez, az éghajlat 
védelméhez és a biztonságos mobilitás 
támogatásához.

Az értékláncunkkal hozzájárulunk a 
szén-dioxidmentesítési célokhoz, a 
beszállítóinkkal és az üzleti partnereinkkel 
együtt.

Tiszteljük bolygónk természetes élőhelyét, 
és elkötelezettek vagyunk az erőforrások 
megóvása, a környezetszennyezés 
csökkentése (beleértve a hulladékcsökkentést 
és a körforgásos gazdaság alapelveinek 
alkalmazását), valamint a környezeti károk 
megelőzése mellett. 

A fenntartható környezetvédelem melletti 
elkötelezettségünk jelenti a munkánk 
alapját. 

Ezen alapelvekkel összhangban 
elkötelezettek vagyunk a környezetbarát 
terméktervezés, az üzleti folyamataink 
környezeti hatásainak csökkentése, 
az energiahasznosítás és a 
környezetvédelemre irányuló erőfeszítések 
folyamatos fejlesztése mellett, valamint 
amellett, hogy globális modellek lehessünk. 

A ZF technológiai szolgáltatóként továbbra 
is függ az ún. konfliktusövezetekből 
származó ásványkincsek felhasználásától. 
Azonban mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy csökkentsük ezek arányát, 
és hogy eredményesen kizárjuk a kritikus 
forrásokat.

Mit jelent ez számomra?

Járuljon hozzá ehhez azáltal, 
hogy felelősen használja 
az erőforrásokat, segít a 
károsanyag-kibocsátások 
csökkentésében, betartja a 
környezetvédelmi törvényeket 
és szabályozásokat, valamint 
részt vesz a fenntarthatóságot 
és újrahasznosítást célzó 
erőfeszítéseinkben.
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Védünk  
másokat

Figyelünk rá, hogy az emberi jogi szabályozásoknak, az ENSZ 
globális egyezmény alapelveinek, valamint az elismert nemzetközi 
munkaügyi és szociális követelményeknek (például az ILO és az 
OECD) megfelelően járjunk el. 

A ZF határozottan hisz az emberek emberi méltóságának, az 
egyenlőség, a kölcsönös tisztelet, a bizalom, a tolerancia és a 
becsületesség elősegítésében.

Ezek az alapelvek az új alkalmazottak felvételére, az 
alkalmazottakkal való interakcióra és a jelenlegi szerepkörükben 
való támogatásra, valamint az alkalmazottjaink szakmai 
előmenetelére 
is vonatkoznak. Tiszteljük minden egyén méltóságát, 
magánszféráját és személyiségi jogait.

Tilos a kényszermunka, a bebörtönözve végzett munka, a 
rabszolgamunka és az emberkereskedelem minden formája, mivel 
olyan embereket használnak ki, akik nem tudnak hozzájárulni a 
tetteikhez.

Elutasítjuk a modern rabszolgaság minden formáját, például 
az emberkereskedelmet, a kényszermunkát és a kizsákmányoló 
gyermekmunkát. 

Az olyan munka, amely megfosztja a gyermekeket a 
gyermekkoruktól, a lehetőségeiktől és méltóságuktól, és amely 
káros a testi és szellemi fejlődésre a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet meghatározása szerint, ellentmond a ZF értékeinek. A 
ZF mindig betartja a nemzeti jogszabályokban előírt foglalkoztatási 
alsó korhatárt.

Arra összpontosítjuk az erőfeszítéseinket, hogy olyan légkört 
teremtsünk az alkalmazottjaink és üzleti partnereink között, amelyet 

kölcsönös tisztelet, bizalom, tolerancia és tisztességesség jellemez. 

Az emberi jogok társadalmi felelősségvállalásként való 
védelmezése azt jelenti, hogy a törvények betartása és az azoknak 
való megfelelés magától értetődő. Kötelesek vagyunk betartani a 
működésünk szerinti állam jogszabályait minden üzleti döntésünk 
vonatkozásában. Ez magában foglalja az emberi jogi kérdéseket 
az ellátási láncot illetően. A ZF vállalta, hogy elkötelezett a 
felfedett jogsértések orvoslása mellett. Betartjuk a tisztességes 
munkakörülményekre vonatkozó követelményeket, beleértve a 
gyülekezési szabadságra, az egyesülési szabadságra és a kollektív 
béralkura vonatkozó követelményeket is. Támogatjuk a felelősségi 
körünkben a szociális biztonságot, és tiszteletben tartjuk a szabad 
véleménynyilvánításhoz és szólásszabadsághoz való jogokat.

Gondolkodjon el rajta, hogy a munkája milyen hatással van az 
emberekre. Ha úgy gondolja, hogy negatív hatással lehet bárkire a 
ZF-en belül vagy kívül, keresse fel a menedzserét, a munkavállalói 
képviselőt vagy használja a ZF Trustline-t.

A ZF tisztában van társadalmi felelősségvállalással. Mi nem 
csupán betartjuk ezeket a követelményeket, hanem a „ZF hilft” 
kezdeményezésünk segítségével többet is teszünk ennél..

Kölcsönös tisztelet, bizalom, 
tolerancia és becsületesség

ZF hilft 

A „ZF hilft”-ről további információkat  
itt találhat:  

www.zf-hilft.de/site/zfhilft
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Azért vagyunk itt, 
hogy segítsünk
Azok az alkalmazottak, akiknek bármilyen kérdésük vagy kétségük 
van az említett szabályok betartásával kapcsolatos magatartással 
kapcsolatban, bármikor felkereshetik a felettesüket. Ezenkívül felkereshetik a 
Megfelelőségért felelős szervezetet (Compliance Organization) is, különösen 
a ComplianceHelpdesket, amely minden megfelelési kérdésben támogatja az 
alkalmazottjainkat.

A ZF továbbá kiegészítő dokumentumokkal is rendelkezik a belső 
szabályzások és irányelvek további tisztázása érdekében.

Kapcsolat: Vállalati megfelelés (Corporate Compliance)
E-mail cím: compliance@ZF.com

Anonim bejelentési csatornát biztosítunk a megfelelőség megsértésére 
vonatkozóan a ZF Trustline-on keresztül: 
https://www.bkms-system.net/Trustline

Az alkalmazottjaink további információkat találhatnak az intraneten:
https://sl.zf-world.com/Compliance
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