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1. Az utasítás személyi és tárgyi hatálya: 

A szabályzat hatálya kiterjed a Pannonwatt ZRT. (továbbiakban Társaság) valamennyi szervezeti 

egységére és alkalmazottjára. 

Az Etikai Szabályzat alkalmazása a szerződéses partnerekre 

A szerződéses kapcsolatokban az üzleti partnereket is tájékoztatni kell az Etikai Szabályzatban 

megfogalmazottakról és elvárás velük szemben is, hogy ezeket vegyék figyelembe, valamint – lehetőség 

szerint – ők is vállalják ezen szabályok, normák betartását. Mindez a Társasággal megkötött szerződés 

részeként valósulhat meg. 

 
 

2. Az utasítás célja: 

A szabályzat célja útmutatás, erkölcsi követelményrendszer, amely elősegíti, hogy a tevékenység 

végzése a hatályos jogszabályok, valamint a Társaság által megalkotott etikai szabályok alapján 

történjen. 

A Társaságunk érdekeinek megfelelve rosszallását fejezi ki minden olyan magatartással szemben, 

amelyet elfogadhatatlannak és elitélendőnek tekint. Az Etikai Szabályzatot minden foglalkoztatottnak 

meg kell ismernie, szakmai tevékenységében és magánéletében egyaránt olyan etikus magatartást kell 

tanúsítania, amely Társaságunk és a szakma jó hírnevét növeli. 

3. Fogalommeghatározások 

• Etikai vétség: Etikai vétségnek vagy súlyos etikai vétségnek minősül a szakma gyakorlására 

vonatkozó jogszabályok, előírásaival, valamint a Társaság felelős vezetőjének/vezérigazgatójának 

belső rendelkezéseivel ellentétes magatartás tanúsítása, különösen a hatályos vagyonvédelmi 

törvény előírásainak gondatlan, vagy szándékos megsértése. 

• A bejelentő: Bárki, aki az Etikai Szabályzatba ütköző magatartást, helyzetet észlel, megoszthatja 

tapasztalatát az alábbi elérhetőségeken: 

o postai úton ( 9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) 

o személyesen a Társaság telephelyén (1143 Budapest, Ilka utca 31. 

o elektronikus úton az office@pannonwatt.hu e-mail címen 

• Etikai Bizottság : olyan, az etikus üzleti és emberi magatartás iránt elkötelezett, hiteles, 

vállalaton belüli személyekből álló testület létrehozása és működtetése, mely a cég által 

elhatározott etikai intézmények és normák kialakításával, működtetésével és érvényre 

juttatásával, azok továbbfejlesztésében, valamint konkrét etikai kérdésekben való 

állásfoglalásokkal támogatja a vállalat menedzsmentjét és állásfoglalásokat, döntéseket 

alakít/dolgoz ki a vállalat menedzsmentjének képviseletében. 

 
4. A Társaság Etikai Normái 

• Etikus üzleti gyakorlat 

Társaságunk tisztességesen és a környezete iránti odafigyeléssel gyakorolja üzleti tevékenységét. 

Betartjuk az emberi és az állampolgári jogokra vonatkozó normákat és a legteljesebb mértékben 

figyelemmel vagyunk mindazokra, akikkel tevékenységünk során kapcsolatban állunk. Üzleti 

döntéseink során arra törekszünk, hogy a másokra való odafigyelés és a legteljesebb normakövetés 

révén érjünk el kimagasló gazdasági eredményességet. 
 

•  Jogszabályok, szerződések betartása 
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Társaságunk és munkavállalóink számára alapkövetelmény, hogy mindig a vonatkozó 

jogszabályoknak, az üzletági és etikai normáknak, valamint a szerződésekben vállalt 

kötelezettségeiknek megfelelően járjanak el. 
 

•  Üzleti partnerekkel való kapcsolat 

Társaságunk kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatokat létesít beszállítóival, vevőivel, megbízóival 

és egyéb üzleti partnereivel. Elvárjuk, hogy üzleti partnereink is a miénkhez hasonló üzleti 

alapelveknek feleljenek meg. 
 

Állami megrendelések és megbízások esetén fokozottan ügyelünk a közbeszerzési jogszabályok és 

az íratlan etikai normák legteljesebb körű betartására. 
 

Társaságunk nem folytat olyan gyakorlatot, amely tisztességtelen munkaerőcsábításnak tekinthető, 

s ezt elvárja versenytársaitól és üzleti partnereitől is. 
 

•  Versenytársakkal való viszony 

Társaságunk elkötelezettje az élénk, de tisztességes piaci versenynek és betartja a versenyjogi 

normákat. Társaságunk és munkavállalóink nem folytatnak tárgyalásokat és nem kötnek 

megállapodásokat versenytársakkal olyan tárgyban, amely szolgáltatásaink értékesítésével és 

marketingjével kapcsolatos. 
 

Társaságunk részvétele kereskedelmi szövetségekben törvényes és hasznos lehet, de semmiképpen 

nem sértheti a versenyjog szabályait és nem célozhat meg versenyellenes célkitűzéseket. 
 

•  A tulajdonosokkal szemben érvényesítendő követelmények 

Minden tulajdonosunkat rendszeres, pontos és megbízható információval látjuk el 

tevékenységünkről, pénzügyi helyzetünkről és teljesítményünkről. 
 

•  Ellenőrző szervek, hatóságok 

Társaságunk teljes mértékben és korrekt módon együttműködik a hatóságokkal és azok 

képviselőivel. Társaságunk aktívan támogatja a kormányzatot és annak szerveit jogszabály- 

előkészítő, illetve gazdaságfejlesztő tevékenységükben. 
 

•  Munkavállalók 

Társaságunk olyan munkakörnyezetet biztosít, amelyben a kölcsönös bizalom és tisztelet 

uralkodik, és ahol minden munkavállaló felelősnek érzi magát a társaság teljesítménye és jó 

hírneve iránt. 
 

Különös gondot fordítunk az életkor, nem, családi állapot, nemzeti-nemzetiségi hovatartozás, 

vallás, és egyéb alapokon történő megkülönböztetés elleni védelemre - amely minden 

munkavállalónkat megillető emberi jog. Munkavállalóinkat kizárólag az ellátandó munkához 

szükséges képzettségek és képességek alapján toborozzuk, foglalkoztatjuk és léptetjük elő. 
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A munkavállalóinkkal való együttműködés során fejlesztjük és segítjük minden egyén képességét 

és adottságait, annak érdekében, hogy kiemelkedő munkateljesítményük révén hozzájáruljanak a 

társaság kiváló teljesítményéhez. 
 

Vállaljuk, hogy biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítunk minden munkavállalónk 

számára. Munkavállalóink egészsége és munkabiztonsága stratégiai prioritás társaságunk számára. 

Semmilyen formában nem alkalmazunk kényszerített, vagy kiskorú munkaerőt. 
 

Tiszteletben tartjuk az egyén méltóságát és a munkavállalók társulási jogát. A munkavállalóink 

zaklatásának minden formáját - legyen az akár egyéni, akár csoportos - elfogadhatatlannak tartjuk 

és határozottan fellépünk ellene. 
 

Elfogadjuk és elősegítjük a munkavállalói szervezetek, szakszervezetek tevékenységét és 

elkötelezettek vagyunk abban az irányban, hogy munkavállalóink érdekképviseleti szerveken 

keresztül is kifejthessék véleményüket és érvényesíthessék érdekeiket. 
 

Társaságunk fontosnak tartja, hogy információs csatornák és konzultációs mechanizmusok útján 

hatékony kommunikáció létezzen a társaság és a munkavállalók között. 
 

•  A gyermekmunka tilalma és a fiatalok munkahelyi védelme 

Társaságunknál tilos a gyermekek foglalkoztatása. A foglalkoztatás alsó korhatára – a fiatalok 

számára kedvezőbb szabályok sérelme nélkül és korlátozott kivételekkel – nem lehet alacsonyabb, 

mint a tanköteles kor felső határa. 
 

A fiatal munkavállalóknak életkoruknak megfelelő munkakörülményeket kell biztosítani, védeni 

kell őket a gazdasági kizsákmányolással szemben és minden olyan munkától, ami sértheti 

biztonságukat, egészségüket, fizikai, szellemi, erkölcsi és szociális fejlődésüket, vagy 

összeütközésbe kerülhet nevelésükkel, oktatásukkal. 
 

•  A társadalommal kapcsolatos magatartás szabályai 

Társaságunk szándéka, hogy olyan, bizalomra méltó társadalmi és közösségi szereplő legyen, 

amely megfelel környezte és a társadalom elvárásainak. Hiszünk abban, hogy ha aktívan és 

felelősséggel veszünk részt a társadalom életében, akkor előmozdíthatjuk annak prosperitását, 

fejlődését. 
 

Társaságunk lehetőségeihez mérten támogatja tágabb és közvetlen környezete kulturális, sport, 

művelődési és egyéb közérdekű célkitűzéseit és szem előtt tartja a nemzeti és az egyetemes emberi 

értékek védelmét és támogatását. 
 

Társaságunk nem támogat politikai pártokat és nem támogat olyan szervezeteket sem, amelyek 

tevékenysége politikai vagy pártérdekeket szolgál. 
 

•  Környezetvédelem 

Társaságunk elkötelezettje a környezetre való hatásunk folyamatos javításának, és partnerként 

működik együtt másokkal a környezetvédelem előmozdításában, a környezetvédelmi kérdések 

megértésének elősegítésében, és a jó gyakorlat meghonosításában. Gondoskodunk arról, hogy 

termékeink és tevékenységünk környezetre gyakorolt hatása megfelelő legyen, 
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termékeink/szolgáltatásaink innovációja során ügyelünk azok környezetre gyakorolt hatásainak 

csökkentésére, törekszünk az energiával való takarékosságra, a hulladék csökkentésére és 

visszagyűjtésére. 
 

•  Üzleti tisztesség 

Társaságunk nem fogad el – és nem ad - sem közvetlenül, sem közvetve – kenőpénzt, vagy más 

tisztességtelen előnyt annak érdekében, hogy üzleti, piaci vagy pénzügyi előnyöket szerezzen. 
 

Alkalmazottaink nem ajánlanak fel és nem fogadnak el ajándékot vagy fizetséget üzleti, piaci, 

pénzügyi előny megszerzése érdekében. Minden ilyen jellegű ajánlatot azonnal jelezni kell a 

felettes vezetőnek. 
 

•  Érdekellentét 

A társaság elvárja alkalmazottaitól, hogy azok kerüljék azokat a személyes tevékenységeket és 

pénzügyi érdekeket, amelyek munkahelyi elkötelezettségükkel ellentétesek lehetnek. A társaság 

munkavállalói nem kereshetnek előnyt saját maguk vagy mások számára a pozíciójukból származó 

lehetőségeik helytelen felhasználása által. 

 
 

5. Az Etikai Szabályzattal kapcsolatos további információk 

Amennyiben figyelmesen végigolvassa az Etikai Szabályzatot és mégsem kap elegendő információt 

ahhoz, hogy mi az elvárt magatartás egy-egy konkrét helyzetben, amellyel a munkavégzése során 

szembesül, akkor további információért, tanácsért 

• közvetlen vezetőjéhez fordulhat, 

• továbbá a megjelölt elérhetőségek bármelyikén is felteheti kérdését, 

• valamint tanácsot kérhet a Társaság Etikai megbízott munkatársától. 

 

6. Etikai bejelentés, kivizsgálás, etikai eljárás 

A Társaság minden , jelen Etikai Szabályzatával kapcsolatos bejelentést, észlelést kivizsgál. A 

belejelentést, észlelést követően a Társaság felelős vezetője/vezérigazgatója Etikai bizottságot jelöl ki . 

A bizottságban résztvevő személyek feladata az etikai normát sértő cselekedet vagy mulasztás 

kivizsgálása. 

A kivizsgálást, etikai eljárást az az alábbi alapelvek figyelembe vételével, betartásával kell végezni: 

• Objektív adatok, információk alapján történő döntéshozatal 

• Pártatlanság a bizottság tagjai részéről 

• Bizonyítottság, 

• A Társaság határozottan fellép az Etikai Szabályzatban megfogalmazottakat megsértő személyekkel 

szemben, tekintet nélkül az adott személy pozíciójára 

• Ha egy - egy ügy részleteinek megismerése során a belső szabályozás hiányosságaira derül fény, az 

ok haladéktalanul pontos ításra, kiegészítésre kell hogy kerüljenek 

• A bejelentő személyét is védelem illeti, a bejelentés megtételének ténye miatt a jóhiszemű  

bejelentőt amennyiben a Társaság munkatársa – munkajogi vagy egyéb hátrányos következmény 
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nem érheti. A bejelentővel szemben semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem megengedett, ha 

ilyen történik, azt megfelelően orvosolni kell. 

• A valótlan , szándékosan lejárató bejelentésekkel szembeni határozott fellépés is garanciális eleme 

az Etikai Szabályzatban megfogalmazottak megfelelő érvényesülésének. 

• A bejelentő személye harmadik személyek előtt nem fedhető fel sem a vizsgálat során, sem azt 

követően, ez alól kivételt jogszabályi előírás képezhet, hiszen a vizsgálat lefolytatása , az 

intézkedések megtétele kizárólag a jogszabályi kötelezettségek figyelembe vételével folyhat. 

• A vizsgálat lezárását követő intézkedések vonatkozhatnak szabályozás kialakítására vagy 

módosítására, munkajogi vagy más jogi lépések megtételére 

Az eljárás lefolytatását az írásbeliség elvének betartásával kell végezni, ezen elemek: 

o Meghallgatások törvényes lefolytatása, jegyzőkönyvezése 

o Összefoglaló jelentés készítése 

o Bizonyítékok mellékelve 

Az eljárás lefolytatásának bizottság általi lezására az összefoglalő jelentés elkészítésével történik, 

melyet az Etikai megbízott készít el. 

A vonatkozó jelentés alapján az Társaság felelős vezetője / vezérigazgatója határozza meg ill. rendeli el 

a szükséges intézkedéseket a bizottság általi tett megállapítások alapján. 

 
7. Etikai Bizottság 

A Társaság felelős vezetőse etikai eljárás lefolytatása esetén, ill. szükség szerint (nem 

rendszeresen, jellemzően ad hoc jelleggel), a felmerülő etikai problémák megtárgyalása céljából 

esetről-esetre Etikai Bizottságot hív össze. 
 

Az Etikai Bizottság állandó tagja ( amennyiben érintetség nem lép fel) az Etikai megbízott. 
 

Az Etikai Bizottság feladatai: 

• A vállalati etikai normarendszer kidolgozása a menedzsment szándékaival és a vállalati 

jövőképpel összhangban. 

• A vállalati etikai normarendszer érvényre juttatásának elősegítése 

• A vállalati normarendszertől való eltérések azonosítása, jelzése a menedzsment felé, 

részvétel az anomáliák kiküszöbölésében. 

• A vállalati etikai normarendszer továbbfejlesztése 

• Állásfoglalás konkrét etikai kérdésekben a vállalati etikai normarendszerrel összhangban 

• Új etikai kérdéskörök felvetése, vizsgálata, azok integrálása a vállalati etikai norma- és 

intézményrendszerbe. 

• Tanácsadás a vállalat dolgozói részére, véleménynyilvánítás a dolgozók körében felmerülő 

kisebb, etikai vonatkozású kérdésekkel kapcsolatban. 

 
8. Etikai megbízott 

Etikai megbízott feladatai: 

• az Etikai Szabályzatban foglalt normák betartásának elősegítése 

• etikai szabályzat időszakos felülvizsgálata, fejlesztése, 

• az etikai ügyek koordinálása és értékelése, 

• az etikai problémák vitájában való részvétel 

• szükség szerinti etikai tréning biztosítása, 
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• az etikátlanságra vonatkozó panaszok kivizsgálása 

• A felsővezetés egyértelmű és látható támogatása 


