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Az alábbi magatartási alapelvek bevezetése egy újabb és konzekvens lépés 
ahhoz, hogy a Volkswagen konszern részét képezô Porsche Holding Csoport 
éljen nemzetközi és lokális felelôsségével.

Az általunk forgalmazott termékekkel hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy az 
autózás környezetbarát, hatékony és biztonságos legyen. Ennek jegyében 
a jövô követelménye, hogy a mobilitást a közjó érdekében olyan termékek-
kel segítsük, amelyek megfelelnek az egyéni szükségleteknek, az ökológiai 
elvárásoknak és egy világkonszernnel szemben támasztott gazdasági elvárá-
soknak.

Közös célunk, hogy az autózás terén a piaci teljesítményt valamint az ügyfél- 
és dolgozói elégedettséget tekintve a világ legjobb értékesítô cége legyünk 
és az általunk nyújtott kiváló minôséggel ügyfeleinknek egyéni, értékálló és 
biztonságos mobilitást biztosítsunk. 

Céljaink elérése érdekében
– cselekedeteink ügyfeleink, részvényeseink és munkatársaink javát szolgál-

ják
– a nemzetközi konvenciók1), a törvények és a belsô szabályok2) betartását 

tekintjük tartós és eredményes gazdasági tevékenységünk alapjának,
– nyilatkozatainkkal összhangban cselekszünk
– és cselekedeteinkért felelôsséget vállalunk.

Előszó

1) A nemzetközi konvenciókhoz tartoznak többek között az OECD alapelvek, az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) nyilat-

kozata valamint a Volkswagen Szociális Chartája. További információkat lásd a 23. oldalon a függelékben. 

2) A  belsô szabályzatokhoz tartoznak többek között a kollektív szerzôdések, az üzemi megállapodások és a szervezeti szabályza-

tok.
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A nemzetközi konvenciók, törvények és belsô szabályzatok mellett a kon-
szern értékek képezik cselekedeteink alapját. Az olyan értékek, mint „nagyfo-
kú operatív kompetencia, költségtudatosság, célirányosság, lojalitás, bizalom 
és megbecsülés az ügyfelekhez, szállítókhoz és egymáshoz fûzôdô kapcsola-
tokban“ jelentik a konszernen belüli együttmûködésünk alapját és ezek azok, 
amelyek a magatartási alapelveink szerves részét is képezik. 

Jelen magatartási alapelveinkkel munkatársainknak3) olyan útmutatót kívá-
nunk a kezébe adni, amely összefoglalja tevékenységünk lényeges alapelveit 
és munkatársainknak segítséget nyújt a napi munka során felmerülô jogi 
és etikai kihívások legyôzéséhez. A magatartási alapelveket olyan iránymu-
tatónak szánjuk, amelyek valamennyi dolgozónkra és testületeink tagjaira vo-
natkoznak, és amelyek betartásáért minden egyes személy egyformán felel. 

Az üzleti életben a tisztességes, becsületes és szabálykövetô tevékenység 
híve vagyunk és az alábbiakban kifejtett magatartási alapelveket valljuk. 

Ügyvezetés:

A. Favey                   K. Loidl               Dr. H.-P. Schützinger          J. Sieberer

Üzemi tanács:

B. Auinger                   W. Böhm

3) A jobb olvashatóság kedvéért az alábbi szövegben csak a „munkatárs“ kifejezést használjuk. A munkatárs szó egyaránt 

jelöli a nôket és a férfiakat. A rövidített megnevezési forma használatának csak szerkesztési okai vannak és nem tartalmaz 

értékítéletet.

Előszó
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A magatartási alapelvek a Porsche Holding Csoportra vonatkoznak 
(a továbbiak ban: „Porsche Holding“) és az alapvetô irányelveket rögzítik. A 
konszernvállalatok saját magatartási alapelveket is kiadhatnak, amennyiben 
azok a Porsche Holding magatartási alapelveivel nem ellentétesek.

Érvényességi terület
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Porsche Holding tekintélyével kapcsolatos felelôsség

A Porsche Holding tekintélye lényeges mértékben függ az egyes munka-
társak fellépésétôl, tevékenységétôl és magatartásától. Már egyetlen munka-
társ nem megfelelô magatartása is jelentôs kárt okozhat a vállalatnak.

Ezért figyelnünk kell arra, hogy nyilvános helyen tanúsított magatartásunk 
a Porsche Holding tekintélyének ne ártson. Ezt az alapelvet a digitális kom-
munikációs formák, köztük például a közösségi hálózatok használata során is 
be kell tartani. Feladataink ellátása során minden esetben ehhez kell igazod-
nunk.

Szociális alapjogokkal és alapelvekkel kapcsolatos felelôsség

Tiszteletben tartjuk a nemzetközileg elfogadott emberi jogokat és támogatjuk 
azok betartását.

Tevékenységünk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet vonatkozó elôírásaihoz 
igazodik. Elismerjük, hogy dolgozóink alapvetô joga, hogy szakszervezetet 
vagy munkavállalói képviseleteket alapíthassanak. A szándékos kényszer- és 
közmunka mindennemû alkalmazását elutasítjuk. A gyermekmunka tilos. A 
foglalkoztatottak minimum életkorát a törvényi elôírásoknak megfelelôen 
figyelembe vesszük.

A normál munkahétre fizetendô javadalmazásnak illetve nyújtott juttatások-
nak meg kell felelniük az adott országban érvényes mindenkori jogszabály-
ban rögzített minimum normáknak illetve az adott gazdasági területekre 
vonatkozó helyi követelményeknek.

Magatartással szemben támasztott 
általános követelmények
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Esélyegyenlôség és kölcsönös tisztelet 

Etnikai hovatartozásra, bôrszínre, nemre, egészségkárosodásra, világnézetre, 
vallásra, állampolgárságra, szexuális irányultságra, szociális háttérre vagy 
politikai beállítottságra való tekintet nélkül biztosítjuk mindenki számára az 
esélyegyenlôséget és az azonos bánásmódot, amennyiben ezek demokrati-
kus alapelveken és a másképp gondolkodókkal szembeni tolerancián alapul-
nak.

Munkatársainkat alapvetôen szakképzettségük és képességeik alapján vá-
laszt juk ki, vesszük fel és fejlesztjük. 

Mindenki köteles a diszkrimináció minden fajtájától tartózkodni, illetve azt 
nem eltûrni annak érdekében, hogy a munkahelyi kapcsolatok egymás tisz-
teletén és partneri viszonyon alapuljanak. 

Munkatársak és munkavállalói képviselet 

Munkatársaink számára olyan környezetet teremtünk, amely személyes és 
szakmai perspektívákat nyit meg elôttük, amelyben kiemelkedô teljesítmé-
nyeket és eredményeket tudnak elérni és amely foglalkoztatásuk szempont-
jából fontos képességeiket fejleszti. Munkatársaink képzésébe és szakértel-
mük növelésébe invesztálunk. 

Egyidejûleg elvárjuk, hogy munkatársaink saját magukkal, teljesítményükkel 
és egészségükkel szemben magas elvárásokat támasszanak és aktívan részt 
vegyenek saját maguk továbbfejlesztésében. 

Célunk a munkavállalói képviselettel nyílt és kölcsönös bizalmon alapuló 
együttmûködés megvalósítása, konstruktív és kooperatív párbeszéd folyta-
tása és az érdekek fair összehangolása. A munkavállalói képviselettel való 
professzionális bánásmód - amely sem az elônyben, sem pedig a hátrányban 
részesítést nem engedi meg - vállalati kultúránk részét képezi.
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Vezetési kultúra és együttmûködés 

Munkahelyi vezetôként munkatársainkért felelôsséget kell vállalnunk. Min-
den vezetô egyben példakép is, és cselekedeteit még inkább a magatartási 
alapelvekhez kell igazítania. A munkahelyi vezetô munkatársait rendszeresen 
tájékoztatja az adott területre érvényes minden fontos kötelezettségrôl és jo-
gosultságokról és ily módon elôsegíti, hogy munkatársai szabálykövetô ma-
gatartást tanúsítsanak. A munkahelyi vezetô bízik a munkatársaiban, világos, 
becsvágyó és reális célokat tûz ki és munkatársainak a lehetô legnagyobb 
lehetôséget biztosítja az önálló felelôsségvállalásra és a szabad mozgástér-
re. A munkahelyi vezetô észreveszi és elismeri munkatársai teljesítményét. 
Munkatársai kiemelkedô teljesítményét külön elismeri.

Vezetôi feladatunk keretében nekünk, vezetôknek a nem elfogadható ma-
gatartásformákat meg kell elôznünk. Mi felelünk azért, hogy felelôsségi 
körünkön belül ne kerüljön sor a szabályok olyan megsértésére, amelyet 
megfelelô felügyelet mellett meg tudtunk volna akadályozni vagy nehezíteni. 

A bizalommal teli és jó együttmûködés ismérve egymás kölcsönös és nyílt 
tájékoztatása és támogatása. A vezetôk és a dolgozók egymást oly mérték-
ben kell, hogy tájékoztassák az egyes ügyekrôl és üzleti összefüggésekrôl, 
hogy cselekedni és dönteni tudjanak. A munkatársaknak és különösen ve-
zetôiknek biztosítaniuk kell az információcsere gyors és zavartalan lebonyoló-
dását. Az együttmûködés elôsegítése érdekében az ismereteket és az infor-
mációkat hamisítatlanul, idôben és teljes körûen kell - az adott jogosultságok 
keretén belül - továbbadni. 
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Érdekkonfliktusok 

Súlyt helyezünk arra, hogy munkatársaink munkavégzésük során ne kerül-
jenek olyan konfliktusba, amelynél privát érdekeik a Porsche Holding érde-
keivel ütköznének. Ezért minden olyan helyzetet, amelybôl érdekkonfliktusok 
keletkezhetnek, kerülni kell. A Porsche Holding és munkatársai védelme ér-
dekében kötelezô érvénnyel betartandó magatartási szabályokat dolgoztunk 
ki annak érdekében, hogy a megfelelô magatartással és vétkes magatar-
tásformákkal kapcsolatosan munkatársainkat tanácsokkal tudjuk segíteni, 
továbbá az ilyen magatartások feltárása és nyomon követése céljából egy 
olyan rendszert (korrupcióellenes rendszert) alakítottunk ki, amely célja az 
érdekkonfliktusok transzparens módon történô kezelése. 

Melléktevékenységek 

Munkatársaink munkaerejüket kötelesek rendelkezésre bocsátani és a rájuk 
bízott feladatokat legjobb tudásuk és képességük szerint végrehajtani.  E 
kötelezettségük betartását akadályozó melléktevékenység végzése nem 
megengedett. Munkatársaink a köz javára szolgáló tevékenységét segítjük és 
támogatjuk.  

Más vállalatokban lévô érdekeltségek 

Mindenki, akinek a Porsche Holdinggal vagy a Volkswagen konszernnel üzleti 
kapcsolatban álló vállalatban van érdekeltsége, ilyen cég számára dolgozik 
vagy ilyen cégnek nyújt szolgáltatást, köteles ezt a humánpolitikai szakterü-
letnek vagy az illetékes vezetônek önállóan írásban bejelenteni.   Érdekkon-
fliktusok veszélye esetén ezeket az érdekeltségeket meg kell szüntetni.

Érdekkonfliktusok és korrupció elkerülése
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Korrupció elleni küzdelem 

A piaci versenyben termékeink és szolgáltatásink minôségével és értékével 
kívánjuk ügyfeleinket meggyôzni és hosszútávon eredményes üzleti tevé-
keny ségünket ez által biztosítani. Minden olyan helyi és nemzetközi intéz-
kedést támogatunk, amely célja a piaci verseny megvesztegetéssel történô 
befolyásolásának vagy meghamisításának megakadályozása, továbbá eluta-
sítunk minden korrupt és a vállalatnak ártó magatartást.

A vállalat üzleti kapcsolatai nem használhatók arra, hogy azokból mi magunk 
vagy mások számára elônyt kovácsoljunk, vagy, hogy a vállalat hátrányt 
szenvedjen. Ez fôleg azt is jelenti, hogy az üzleti tevékenységünk során sem-
milyen olyan közvetlen vagy közvetett privát elônyt nem biztosítunk, ígérünk, 
fogadunk el vagy követelünk, amely alkalmas lenne szakmai döntések befo-
lyásolására.

Annak érdekében, hogy az ebbôl eredô jogi konzekvenciákat a Porsche 
Holding, az érintett üzleti partner, de saját magunk számára is eleve ki tudjuk 
zárni, minden egyes munkatársunk saját maga felel azért, hogy a vonatkozó 
belsô szabályokról tájékozódjék, mielôtt partnereit megajándékozná, vagy 
tôlük ajándékokat fogna el, meghívásokat tenne vagy megvendégeléseket 
fogadna el.

Minden dolgozó köteles segítséget illetve tanácsot kérni olyan esetekben, 
amikor korrupcióval vagy gazdasági bûncselekménnyel kapcsolatosan 
gyanúra okot adó momentumok vagy jogi kétségek merülnek fel. Tanáccsal 
illetve segítséggel a munkahelyi vezetôk, az illetékes belsô szakmai területek 
(pl. Compliance, belsô ellenôrzés, HR), a korrupcióellenes megbízott vagy az 
ombudsman szolgálhat. Rajtuk kívül az üzemi tanácshoz is fordulhatnak. 
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Korrupcióellenes megbízott 

A korrupcióellenes megbízott a korrupcióellenes rendszerünk részét képezi.  
A korrupcióval kapcsolatosan felmerült kérdésekkel a Porsche konszernen 
belül hozzá kell fordulni és a Volkswagen konszern korrupcióellenes megbí-
zottjával ô tartja a kapcsolatot.  A korrupció szempontjából releváns kérdések 
esetén minden munkatársnak, de üzleti partnereknek és harmadik személyek-
nek is a rendelkezésére áll.

Lásd http://www.porsche-holding.com/de/compliance

Ombudsman 

A munkatársak a konszern két semleges ombudsmanjának egyikéhez is for-
dulhatnak, amennyiben korrupcióra utaló momentumra bukkannak. 

Az ombudsmanként mûködô külsô ügyvédek befogadják az ilyen jellegû 
megkereséseket és az elsô vizsgálatot követôen, ha a bejelentô ehhez 
jóváhagyását adja, tisztázás céljából megküldik a vállalatnak. A bejelentést 
tevô személy nevét csak akkor továbbítják a Porsche Holdingnak illetve a 
Volkswagennek, ha az érintett személy ezzel egyetért. Ezért a kapcsolatfelvé-
tel szigorúan bizalmas módon történik.  

Lásd 
http://www.porsche-holding.com/de/unternehmen/compliance/grundsaetze
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Fair verseny 

Vállaljuk, hogy üzleti partnereinkkel és harmadik személyekkel szemben fair 
módon viselkedünk és a verseny- és kartelljogi elôírások betartása mellett 
támogatjuk a fair és tiszta piaci verseny meglétét.  

Kötelezettséget vállalunk a verseny- és kartelljogi elôírások betartására.  
Ezért versenytársainkkal vagy üzleti partnereinkkel olyan egyezségeket vagy 
megállapodásokat nem kötünk, amelyek alkalmasak lennének a piaci ma-
gatartás meg nem engedett módon történô meghatározására vagy befolyá-
solására. Különösen vonatkozik ez az árakkal vagy kapacitásokkal, a piaci 
versenyrôl való lemondással, színlelt ajánlatok benyújtásával (pl. pályázati 
kiírások, tenderek) vagy az ügyfelek, területek vagy termelési programok fel-
osztásával kapcsolatos megállapodásokra. A szerzôdô partnerek szakmailag 
nem indokolt elônyben részesítése vagy kizárása sem megengedett.  

Ezen túlmenôen üzleti partnereinktôl is elvárjuk, hogy teljes mértékben 
vállalják saját felelôsségüket a fair verseny biztosítása érdekében. 

Üzleti partnerek és harmadik személyekkel 
való bánásmód
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Adományok és szponzorálások kezelése 

Cégünk csak a mindenkori jogszabályok keretében és az erre vonatkozó 
belsô rendelkezésekkel összhangban nyújt adományokat, azaz önkéntes ala-
pon juttatásokat ellenszolgáltatás elvárása nélkül és ad szponzorálási célból 
pénzösszegeket.

Pénz- és tárgyadományokat adunk tudományos és oktatási célokra, kultúrá-
ra és sportra valamint szociális ügyekre. Ugyanakkor csak olyan intézmé-
nyek számára nyújtunk adományt, amelyek közhasznúnak minôsülnek és a 
rájuk vonatkozó szabályok szerint adományok elfogadására jogosultak. 

Az adományozás átlátható módon történik, célja, az adományozott neve és 
az általa adott igazolás a juttatásról dokumentált és ellenôrizhetô. Olyan 
adományozásokat nem kezdeményezzük, amelyek a Porsche Holding repu-
tációjának árthatnak. 

Szponzori aktivitásainkkal a kultúrát, az oktatást, a tudományt és a sportot 
támogatjuk. Azoknak a munkatársaknak, akik szponzorálást kívánnak kez-
deményezni, a vállalaton belül az illetékes osztályokhoz illetve munkahelyi 
vezetôjükhöz kell fordulniuk.
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Érdekérvényesítés 

Vállalatként és a társadalom részeként is fellépünk az érdekeinkért és képvi-
seljük is azokat.  Ennek során különféle érdekcsoportok kívánságait és köve-
teléseit kell figyelembe vennünk.

Tiszteletben tartjuk és betartjuk a véleménynyilvánítás szabadságát, a 
tájékozódási jog alapelveit, a média függetlenségét és a személyiségi jogok 
védelmét. Ezért figyelnünk kell arra, hogy nyilvános helyen tanúsított ma-
gatartásunk és véleménynyilvánításunk a Porsche Holding tekintélyének ne 
ártson. Magánjellegû véleménynyilvánításoknál a vállalatnál betöltött saját 
pozíciónkra vagy tevékenységünkre nem szabad hivatkoznunk.

Munkatársaink érdekeik kommunikálása és érvényesítése során csak tisztes-
séges és legális eszközöket alkalmazhatnak. Mindannyian kötelesek vagyunk 
a politikai intézményeket, a médiát és a nyilvánosságot a valóságnak meg-
felelôen tájékoztatni. Üzleti partnereink teljesítményét elismerjük, szakmai és 
személyes tekintélyüket tiszteletben tartjuk. 
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Adatvédelem és adatbiztonság 

A bizalmas, titkos és személyes adatok védelme azon alapelvek közé tartozik, 
amelyek a munkatársainkhoz (az egykoriakhoz is) valamint azok hozzátarto-
zójához, pályázókhoz, ügyfelekhez, szállítókhoz és egyéb személyi körökhöz 
fûzôdô viszonyunkat meghatározzák.
 
Személyes adatokat csak olyan esetekben rögzítünk, dolgozunk fel vagy 
hasz nálunk, amelyekben ez meghatározott, egyértelmû és jogszerû cél-
jainkhoz szükséges.  Az érintettek számára biztosítjuk az adathasználat 
átláthatóságát valamint hogy a tájékoztatásra és helyesbítésre, illetve adott 
esetben ellenvetésre, adataik letiltására és törlésére vonatkozó jogukkal 
élhessenek. 

Mindannyian kötelesek vagyunk az információbiztonságra vonatkozó adatvé-
delmi rendelkezéseket valamint a jogszabályi és vállalaton belüli elôírásokat 
betartani, a Porsche Holdingra bízott bizalmas, titkos és személyes adatokat 
visszaéléstôl megóvni.  

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az információfeldolgozás védelmét 
megfelelô sztenderdek alkalmazásával biztosítjuk.  Az információfeldolgozás 
valamennyi komponensénél biztosítanunk kell, hogy a védelmet érdemlô 
információk bizalmas kezelése, sértetlensége, rendelkezésre állása és bizo-
nyíthatósága biztosított legyen, illetéktelen belsô és külsô felhasználásukra 
ne legyen mód.  

Titoktartás 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a vállalati tevékenység keretében ránk 
bízott vagy egyéb módon megismert üzleti és üzemi titkokat megôrizzük. 
 
Titoktartási kötelezettségünk kiterjed mindazon munkákra és folyamatokra, 
amelyek a Porsche Holding vagy üzleti partnerei számára lényegesek és nem 
nyilvánosak. 

Információk kezelése
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Bennfentes információk kezelése 

A Volkswagen AG. anyavállalati minôségében fontos, a tôzsdei árfolyam 
szempontjából releváns bennfentes információkat hoz nyilvánosságra a 
vonatkozó tôkepiaci rendelkezésekkel összhangban. A tôzsdei árfolyam 
szempontjából fontos bennfentes információk olyan információk, amelyek 
a Volkswagen részvények valamint a konszernhez tartozó egyéb vállalatok 
részvényeinek tôzsdei árfolyamára vonatkoznak.

Biztosítanunk kell, hogy bennfentes információk csak az arra feljogosított 
személyek számára legyenek elérhetôk.  Sem a családtagok sem pedig más 
személyek számára ilyen jellegû információkat nem tehetünk hozzáférhetôvé.  

Közülünk senki nem kereskedhet bennfentes információk alapján a konszern-
vállalatok vagy olyan cégek értékpapírjaival, amelyekben a Porsche Holding 
vagy a Volkswagen konszern érdekeltséggel bír.  

Beszámolók, jelentések 

Jelentéseink, nyilvántartásaink és közzétételeink pontosak, aktuálisak, ér-
thetôek, átfogóak és valósak.  

A Volkswagen AG a tôkepiaci szereplôket azonos módon tájékoztatja az ak-
tuális pénzügyi és jövedelmi helyzetérôl és az üzleti fejlôdésérôl. 
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Felelôsséget vállalunk dolgozóink biztonságáért és egészségéért.  A min-
denkor érvényes helyi rendelkezések keretében és a Porsche Holding egész-
ség- és munkavédelmi politikája alapján biztosítjuk dolgozóink munka- és 
egészségvédelmét.  A munka világának folyamatos javításával, sokoldalú 
prevenciós és az egészséget javító intézkedésekkel segítjük, hogy munka-
társaink egészségüket megôrizzék, teljesítôképességük és munkájukkal való 
elégedettségük pedig növekedjék.  

Munkatársainknak saját egészségük fenntartásához saját maguknak is hozzá 
kell járulniuk és a munka- és egészségvédelmi elôírásokat be kell tartaniuk.  

Munka- és egészségvédelem
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Az egyéni mobilitás biztosítása céljából szerte a világon forgalmazunk autó-
kat.  Mi és a Volkswagen konszern felelôsek vagyunk termékeink környezet-
barát mivoltának folyamatos javításáért és a természeti erôforrások igénybe-
vételének csökkentéséért a gazdasági szempontok figyelembe vétele mellett. 
Ezért a környezethatékony és haladó technológiákat a világon mindenhol 
rendelkezésre bocsátjuk és termékeink teljes életciklusa során alkalmazzuk.  
Társadalmi és politikai szinten is partnerek vagyunk abban, hogy telephe-
lyeinken a társadalmi és ökológiai szempontból tartós pozitív fejlôdéshez 
hozzájáruljunk. 

Mindannyian kötelesek vagyunk a természeti erôforrásokat célszerûen és ta-
karékosan használni és biztosítani, hogy aktivitásaink csak a lehetô legkisebb 
mértékben befolyásolják a környezetet. 

Környezetünk védelme
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A Porsche Holding tulajdonát csak szolgálati célokra használjuk, kivéve, ha 
külön szabályok a magáncélú használatot is engedélyezik. 

A Porsche Holding tulajdonát minden dolgozónk köteles szakszerûen és 
kímélô módon használni és veszteségtôl megóvni. 

A  Porsche Holding Csoport tulajdonának védelme és 
szabályszer! használata
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Konszernvállalatok magatartási alapelvek végrehajtásával kapcsolatos 
felelôssége 

A Porsche Holding arra törekszik, hogy a konszernhez tartozó valamennyi 
vállalat az egyes országokban és telephelyeken érvényes jogszabályok és 
kulturális sajátosságok figyelembe vétele mellett jelen magatartási alapel-
veket betartsa. 

A vállalatok aktívan elôsegítik, hogy a magatartási alapelvek mindenkihez 
eljussanak és aktívan kommunikálják azokat, továbbá gondoskodnak azok 
hatékony megvalósításáról, pl. oktatás útján.  

A megvalósítás során gondoskodniuk kell arról, hogy a munkatársak egyike 
se szenvedjen hátrányt a magatartási alapelvek betartásából és az alapelvek 
megsértése esetén azokra megfelelôen reagáljanak.  A magatartási alapelvek 
megsértésének minôsítése során a konszernvállalatoknál érvényes minden-
kori jogszabályi és vállalati szabályozások a mérvadók.

Az egyes vállalatok jelen magatartási alapelveken túl további szabályokat 
alkothatnak, amennyiben azok jelen magatartási alapelvekkel nem ellentéte-
sek. 

Ezen túlmenôen a többi holdingtársaságot és üzleti partnereinket és 
szállítóinkat is segítjük abban, hogy e magatartási alapelvekre saját vállalati 
politikájukban is figyelemmel legyenek. 

Magatartási alapelvek kezelése
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Az alapelvek betartával kapcsolatos felelôsség  

A munkahelyi környezetünkre vonatkozó jogszabályokat és elôírásokat, 
valamint a belsô szabályzatokat be kell tartanunk és cselekedeteinknek a 
konszern által vallott értékekkel és magatartási alapelvekkel összhangban kell 
állniuk. 
 
A nem szabálykövetô magatartás esetén munkatársainknak a vállalati és 
törvényes szabályozás keretén belül megfelelô konzekvenciákkal kell számol-
niuk, amely akár a munkaviszony felmondását és kártérítési követelmények 
támasztását is maga után vonhatja.

A munkahelyi vezetôknek biztosítaniuk kell, hogy saját területük dolgozói 
jelen magatartási alapelveket ismerjék és betartsák.  Ezen túlmenôen a 
konszernrevízió ad hoc és szúrópróba vizsgálatokat végezhet a magatartá-
si alapelvek betartására vonatkozóan a Porsche Holding ügyvezetése által 
jóváhagyott vizsgálati program keretében.  

Munkatársainknak elsô körben munkahelyi vezetôjükhöz kell fordulniuk 
akkor, ha a magatartási alapelvekkel kapcsolatosan kérdések merülnének fel 
vagy bizonytalanok.  Rajtuk kívül az üzemi tanácshoz is fordulhatnak. További 
kérdések esetén a compliance terület is munkatársaink rendelkezésére áll az 
alábbi címen: 

E-Mail: compliance@porsche.co.at

Panaszaikkal és felvetéseikkel a fennálló vállalati szabályozás keretén belül a 
szakmailag illetékes egységekhez is fordulhatnak. 
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Nemzetközi konvenciók 

Az egyes országokban hozott törvények és rendelkezések mellett nemzetközi 
szervezetek által kötött egyezmények és ajánlások egész sora létezik.  Ezek 
címzettjei alapvetôen a tagállamok és nem közvetlenül az egyes vállalatok.  
Ugyanakkor egy nemzetközi szinten tevékenykedô konszern és munkatársai 
számára ezek fontos irányelvek.  Ezért a világon mindenhol nagy hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy vállalatunk tevékenysége ezekkel az irányelvekkel össz-
hangban legyen. Az alábbi felsorolás a legfontosabb ilyen egyezményeket 
tartalmazza:

– Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (ENSZ, 1948) és Az emberi jogok 
európai egyezménye (1950.) 

– Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 
(1966.) 

– Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1966.) 
– Az ILO Multinacionális vállalatokra és szociálpolitikára vonatkozó alapel-

vek tripartit nyilatkozata (1977.) és az ILO munkát érintô alapvetô elvekrôl 
és jogokról szóló 1998. évi nyilatkozata (az alábbi témákra vonatkozóan:  
Gyermekmunka tilalma, a kényszermunka megszüntetése, a diszkrimináció 
tilalma, egyesülési szabadság és a kollektív tárgyalások joga) 

– OECD egyezmény a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni 
küzdelemrôl a nemzetközi üzleti tranzakciókban (1997.) 

– „Agenda 21“ címet viselô program a fenntartható fejlôdésrôl (az 1992. évi 
Rio de Janeiro-ban megtartott ENSZ konferencia záró dokumentuma a 
környezetrôl és a fejlôdésrôl)  

– Global Compact alapelvek a szociális és ökológiai globalizációról (1999.)
– OECD iránymutatások a multinacionális vállalatokról (2000.) 

Ezen túlmenôen elfogadjuk a „Nyilatkozat a szociális jogokról és ipari 
kapcsolatokról a Volkswagen-nél“ c. dokumentumot (Volkswagen Szociális 
Charta) és a Munkakapcsolatok Chartája az alapvetô szociális jogokról és 
alapelvekrôl.

Függelék a magatartási alapelvekhez
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