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1.1 A CEO üzenete

Üdvözöljük a CEVA üzleti magatartási kódexében („Code”). Ez céges kultúránk alapdokumentuma. 

Meghatározza azokat az értékeket, amelyek alapján a CEVA üzleti tevékenységet folytat.

Az etikus megfelelőség megközelítése egyszerű; mindenki felelős a megfelelő és etikus magatartás 

biztosításáért a CEVA-n belül és a CEVA üzleti tevékenységeivel kapcsolatban - ezért megköveteljük minden 

alkalmazottunktól és a kulcsfontosságú partnereinktől, akik a nevünkben nyújtanak szolgáltatásokat, hogy 

elolvassák és megértsék ezt a kódexet, valamint aszerint is cselekedjenek. Csak a Kódexben foglalt előírások 

betartásán keresztül képes a CEVA elfoglalni helyét a globális közösségben, a megfelelő tehetségeket 

bevonzani, megfelelni a vevők elvárásainak és végeredményben sikereket elérni az üzleti életben.

Hangsúlyozni szeretnénk a korrupció minden formája ellen folytatott folyamatos ellenállásunkat és a zéró 

toleranciát bármely irányelvünk megsértése ellen. Politikánk az Egyesült Államok külügyi korrupciós gyakorlatáról 

szóló törvényt, az Egyesült Királyság vesztegetési törvényét, valamint mivel a CEVA-t egy francia csoport 

irányítja, a francia korrupció-ellenes törvény (Sapin II) értelmében minden alkalmazandó korrupció-ellenes 

jogszabályt kötelezően betartandóként kezel.

Elvárjuk üzleti magatartási kódexünk teljes betartását.

Üzleti környezetünk és a törvények folyamatosan változnak. Fontos, hogy rendszeresen vizsgálja felül a 

kódexünkben szereplő témákat, és annak megfelelően járjon el olyan helyzetben, amikor útmutatásra vagy 

tanácsra van szüksége. A kódexben rögzített iránymutatások vonatkoznak minden alkalmazottra a CEVA-n belül, 

és minden olyan személyre, akivel együttműködünk.

Köszönjük, hogy személyes felelősségget vállal értékeinkért. A Kódex betartásával segít a CEVA-nak 

megszereznie a küldetéséhez és víziójának teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges bizalmat és tiszteletet. 

Ha bármilyen kérdése van a kódex tartalmával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a megfelelési és 

etikai osztályunkkal (CEVA.Compliance@cevalogistics.com).
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1.2 Mit jelképez a CEVA

A logisztika iránti szenvedély és a vállalkozói szellem áthat mindent, amit teszünk, a folyamatok kiválóságának 

ösztönzése és azon ambíciónk támogatása, hogy a legjobb logisztikai szakértőknek tekintsenek. A becsület és 

tisztelet alapvető elveink, amelyek átjárják az üzleti kapcsolatainkat is. Figyelmünk folyamatosan az eredmények 

elérésére fókuszál ügyfeleink és befeketedőink esetében egyaránt.

Értéket hozunk létre ügyfeleink számára a következetesen kivételes szolgátatásainkkal.

A CEVA-nál tisztán leírható képünk van az üzletvitelünket illetően: mi leszünk a legnagyobb szakértelemmel bíró külső logisztikai 

szolgáltató.

Víziónk

Ahhoz, hogy szemünket a célon tartva elérjük ezt az elképzelést, erős és egységes kapcsolatot alakítunk ki azokkal, akik benne foglaltatnak.

Ennek eléréséhez értékek sorozatát fejlesztettünk ki, amelyek abban segítenek, hogy mindannyian úgy viselkedjünk, hogy az a megfelelő útra

tereljen az elképzeléseink megvalósításához, a legnagyobb szakértelemmel bíró külső szolgáltatóvá váláshoz.

Értékeink

•Lelkesek vagyunk az ügyfeleinkkel kapcsolatban

•Értékeljük az embereket

•Energikusak és igyekvőek vagyunk

•A teljesítmény ösztönöz minket

•Sikeresek vagyunk

•Gyorsak és reszponszívak vagyunk

•Támogatjuk és értékeljük a diverzitást

•Az ellátási lánc mesterei vagyunk

•A becsület és tisztelet az életmódunk
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2.0 EMBEREINK ÉS KULTÚRÁNK 
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2.1 Emberi jogok és méltóság
A CEVA elkötelezett az emberi jogok globális szintű tiszteletben tartásása és megbecsülése 

mellett. A CEVA központi értékeinek alapja az etikus működés és a munkavállalók, ügyfelek 

és részvényesek tisztelete, amelyek elérésért és fenntartásáért folyamatosan  dolgozunk a 

CEVA-nál.

A CEVA emberjogi megfelelési programja, amely összhangban áll a vonatkozó állami 

követelményekkel és a nemzetközi emberjogi kezdeményezésekkel, egységes keretet nyújt 

a CEVA számára, hogy végrehajtsa az intézkedéseket, amelyekkel megelőzhető a 

kényszermunka, az ember kereskedelem és egyéb emberjogi szabálytalanságok a globális 

értékesítési láncban. A CEVA emberkereskedelmi Irényelvei ezen fontos téma egyes 

specifikumaival foglalkozik.
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2.2 Esélyegyenlőség, diverzitás és befogadás

A CEVA elkötelezett a tiszetességes munkaerő felvétel és foglalkoztatás mellett szóló 

gyakorlatok iránt, továbbá minden alkalmazottja számára egyenlő esélyeket biztosít, hogy 

teljes mértékben kibontakoztassák tehetségüket. Arra törekszünk, hogy olyan 

munkakörnyezetet teremtsünk, amely az érdemekre és befogadásra alapszik.

Amennyiben diszkriminációra gyanakszol, tekintsd át újra a Bejelntés Forródrót Folyamatait, 

lépj kapcsolatban az emberi erőforrások részleggel, vagy hívd a Megfelelési Forródrótot, hogy 

kivizsgálhassuk a történteket.

X TILOS a rabszolgaság, 

emberkereskedelem, kényszermunka és 

gyeremekmunka bármilyen formájában 

részt venni, a vonatkozó törvények és 

nemzetközi elvek értelmében.

A jogi követelmények betartása 

KÖTELEZŐ a munkába állási korhatár 

esetében azokban az országokban, ahol 

múködünk, valamint, a munkaórákat, 

béreket és juttatásokat szabályozó 

törvények betartása esetében is.

X TILOS alkalmazás vagy alkalmazott 

jelöltekkel szembeni diszkrimináció 

egyetlen jogilag védett osztály esetében 

sem.

KÖTELEZŐ a foglalkoztatással 

kapcsolatos döntéseket készségek, 

teljesítmény, elkötelezettség, morális 

magatartás és egyéb az álláshoz tartozó 

képesítések alapján meghozni

Elő KELL segíteni és becsben tartani a 

diversitást a toborzás, foglalkoztatás, 

oktatás és előléptetés minden területén

KÖTELEZŐ betartani a vonmatkozó jogi 

szabályozást az egyesülésre és kollektív 

szerődésre vonatkozólag

Referencia Irányelvek:

• Emberkereskedelmi Irányelvek

• Bejelentés Forródrót Folyamatok
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2.3 Kölcsönös tisztelet és méltányos bánásmód

A CEVA törekszik rá, hogy olyan munkakörnyezetet tartson fel, ahol

az alkalmazottak elérhetik tehetségük kibontatkoztatását és ösztönzi

a kreativitás és produktivitást.

Alkalmazottaink mindegyikével előzkényen és tisztelettel bánunk.

2.4 Egészség és biztonság
A CEVA célja, hogy egészséges és biztonságos környezetet teremtsen. Elkötelezettek

vagyunk, hogy olyan munkahelyet nyújtsunk, amely megfelel a munkahelyi biztonsági és

egészségügyi törvényeknek és sztenderdeknek.

Üzletkötéseink során szintén úgy járunk el, hogy azzal megőrizzük ügyfeleink és

közösség egészségét és biztonságát, ahol tevékenykedünk. Munkatársaink, közösségünk

és saját biztonságunkra ügyelnünk kell.

X TILOS a munkahelyi erőszak, 

megfélemlítés vagy zaklatás bármely 

formájában részt venni, beleértve a 

szexuális zaklatást vagy nem szívesen vett 

szexuális közeledést.

Minden tevékenységet befogadással 

KELL kezelni, tekintettel a diverz 

természetére veló tekintettel. Például: 

Amennyiben munkaerőnk egyes tagjai nem 

vehetnek részt bizonyos szórakozásben, 

akkor azt el kell kerülni.

Az egészségre ártalmas vagy biztonsági 

eseteket vagy feltételeket, beleértve a törött 

felszerelést vagy gépeket és baleseteket 

azonnali hatállyal jelezni KELL a 

feletteseiknek vagy a helyi biztonsági 

alkalmazottaknak.

KÖTELEZŐ jelenteni minden sérülést a 

feletteseiknek

KÖTELEZŐ a megfelelő biztonsági 

felszerelés viselete, amelyet a helyzetük előír

X TILOS lőfegyverek vislése, tartása és 

tárolása a CEVA ingatlanjainak területén 

hacsak azt nem engedélyezi helyi 

jogszabály és engedélyezte a CEVA 

Security egy külön meghatározott munkaköri 

leírás keretein belül.
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2.5 Környezetvédelem

A CEVA kötelezi magát arra, hogy oly módon folytatja üzleti tevékenységét, hogy

azzal megbecsüli a környezetet, amellyel üzletfeleink, közösségeink, alkalmazottaink

és a bolygónk javát szolgáljuk. Ez morálisan helyes és kereskedelmileg hathatós.

Tudatában kell lennünk annak a hatásnak, amelyet a cselekedeteinkkel okozunk a

környezetnek és üzletvitelünk esetében be kell tartanunk az alkalmazandó.

2.6 Kábítószerek és alkohol

A CEVA irányelvei kábítószerektől- és alkoholtól mentem munkakörnyezetet írnak elő.

A alkohol és illegális droghasználat komoly egészségügyi és biztonsági kockázatot jelentenek a

munkahelyen, különleges esetben alkohol felszolgálható a CEVA irodáiban és egyéb épületeiben a

menedzsment előzetes beleegyezésével.

 Azonnali hatállyal be KELL jelenteni a 

környezetvédelmi törvények, szabályok vagy 

engedélyek esetleges megsértését.

X TILOS alkohol, illegális kábítószerek és 

egyéb illegális anyagok valamint 

szabályozott anyagok használata, árusítása 

és terjesztése munka közben, vállalati 

területen vagy vállalati üzlet folytatásakor.

KÖTELEZŐ betartani minden alkoholra, 

illegális kábítószerekre és egyéb 

szabályozott anyagok fogyasztásra és 

tartásra vonatkozó törvényt és szabályozást.

X TILOS szándékosan tenni valamit, 

amellyel a közösség vagy a környezet 

kárára válnak
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2.7 Vállalati vagyon

A CEVA elkötelezett a vállalti vagyon megfelelő használatában megőrzése mellett. Önök is fontos szerepet

játszanak ebben azzal, hogy területükön követik a biztonsági követelményeket, nem osztják meg senkivel a

CEVA jelszavait,csupán akkor nyomtatnak, ha valóban szükséges, utazás közben a laptopjaikat biztonságára

ügyelnek, követik a CEVA üzleti szabályzatát és védik a CEVA szellemi tulajdonát.

Számunkra kötelező más vállaltok szellemi tulajdon jogainak tiszteletben tartása. Például: nem használhatjuk

az a bizalmas üzletfél listát, amelyet egy általunk alkalmazott személy hozott magával a CEVA területére, vagy

nem készíthetünk másolatot szerzői jog által védett kereskedelmi folyóirat információiról, vagy nem

szállíthatunk tudvalevőleg hamis árut.

A CEVA vagyonát képezi az, hogy Önök idejüket hasznosan töltésék el. Bár a munkanap közbeni szünetek

értékesek és engedélyezzük az alkalmankénti személyes telefonhívásokat, e-maileket és más

tevékenységeket, a CEVA-nál eltöltött időnek a CEVA-t kell szolgálnia.

Referencia Irányelv:

• CEVA Üzletszabályzat

× TILOS a vállalati felszerelést, munkát, 

készleteket, épületeit vagy egyéb 

vagyonát személyes vagy nem a CEVA 

céljaira használni hacsak ezt a vezetőség 

nem engedélyezi.

 Más emberek és vállalatok szellemi 

tulajdon jogait tiszteletben KELL tartani.

2
.0

 E
m

b
e
re

in
k
 é

s
 k

u
lt

ú
rá

n
k



11

2.8 Bennfentes információ
Különös figyelmet kell szentelni a bizalmas információnak.

Üzleti tevékenységünk során tisztában lehet az üzletre vonatkozó nem nyilvános

információkkal, a CEVA-val kapcsolatos műveletekkel vagy értékpapírokkal, vagy ügyfeleinkkel

és szállítóinkkal. A CEVA szigorúan tiltja a nem nyilvános információt (“bennfentes

információt”) tartalmazó értékpapírokkal való kereskedést. Nézd át a CEVA Kereskedelmi

Irányelvét további információ érdekében.

2.9 Ügyfelek, szállítók és üzlettársak
A CEVA elkötelezett a legmagasabb minőségi előírások mellett, és folyamatosan

dolgoznunk kell a folyamatok fejlesztésén az ügyfeleink érdekében. Az ügyfeleink

számítanak ránk, ezért arra törekszünk, hogy ügyfeleink sikeresek legyenek.

Az általunk ismert globális és helyi ügyfeleink és piacok elvárásai irányítják

tevékenységeinket. Az ügyfélközpontúságot biztosítjuk, és előnyben részesítjük

minden üzleti folyamatban, projektben és eljárási módban

Referencia Irányelvek:

CEVA Kereskedelmi Irányelvek

• Harmadik Felek Kellő 

Gondossági Irányelvek

X NEM engedélyezett az értékpapírokat

anyagi, nem nyilvános vagy bennfentes

információ alapján értékesíteni, függetlenül

attól, hogy hogyan szereztél tudomást

valamiről, ezt tiltja a törvény és az

irányelvünk!

X NEM használhatsz fel információt, és

másnak sem adhat célzást róla, hogy ő azt

felhasználhassa.

Ügyelned KELL arra, hogy hogyan

kezeled az információt, amelyről tudomást

szerzel. 

X NEM alkalmazhsz magas kockázatú 

harmadik feleket, amíg azok nincsenek 

jóváhagyva a Megfelelőségi és Etikai 

Osztály által.

 Partnernek KELL lenned más olyan 

szervezetekkel és egyénekkel, akik 

megfelelnek az általunk létrehozott 

előírásoknak. Üzlettársak kiválasztásában 

olyan harmadik felekkel igyekszünk 

együttműködni, akik a Vállalatunk 

érdekében folytatnak üzleti 

tevékenységeket, emellett tiszteletben 

tartják a megfelelő jogi szabályokat és 

előírásokat és a magas szintű 

integritásunkat, a Harmadik Felek Kellő 

Gondossági Irányelveiben leírtak szerint.
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3.0 HARMADIK FELEK KEZELÉSE ÉS NEMZETKÖZI 

KOCKÁZATOK
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3.1 Korrupció és megvesztegetés ellenesség

A CEVA úgy véli, hogy a korrupció sérti a társadalmakat, és aláássa a tisztességes

kereskedelmet, ami létfontosságú üzleti tevékenységünk szempontjából.

A CEVA tiltja a megvesztegetés vagy a korrupció bármilyen formáját, és együtt fog

működni a korrupcióra vonatkozó törvényekkel, amelyek megfelelnek üzleti és nemzetközi

elveinknek, kiemelten a United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), a UK Bribery

Act, United Nations Global Compact, the Organization for Economic Cooperation and

Development Anti-bribery Convention és más megfelelő korrupcióellenes törvényeknek és

szabályoknak. Fontos, hogy ne ajánlj fel, ígérj, adj, fogadj el vagy kérj semmiféle

kenőpénzt, téves fizetést, támogatást vagy bármit, bármilyen értékben, nem megfelelő cél

érdekében (akár pénzügyi, akár nem pénzügyi, akár közvetlen, akár közvetett módon).

A CEVA megtiltja a könnyített kifizetéseket, kivéve, ha közvetlen veszély áll fenn a

személyes egészség, a biztonság vagy a szabadság mellett, amennyiben azonnal jelentett

és megfelelően dokumentált (zsarolási fizetés).

Követnünk kell a Vállalat folyamatát azon harmadik felek értékeléséért, amelyekkel üzleti

kapcsolatban állunk. Szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy olyan vállalatokkal folytatunk

üzleti tevékenységeket, amelyek azonos értékekkel rendelkeznek, mint a CEVA.

A CEVA-nak jogi kötelezettsége van arra, hogy biztosítsa a rendszerek és ésszerű

megelőzési eljárások bevezetését a harmadik felek adócsalásának megelőzése érdekében.

Kérjük, tekintse át a CEVA szabályait az adócsalás megakadályozásának

megkönnyítéséről szóló irányelvekről további részletekért, beleértve a kötelezettség

meghatározásait, példáit és követelményeit.

Ha kormányzati tisztviselőként dolgozol vagy kormányzati tisztviselőhöz kapcsolódó

munkát végzel, értesítened kell a Megfelelőségi és Etikai Osztályt.

Referencia Irányelvek:

• Korrupció Ellenes Irányelv

• Harmadik Felek Kellő Gondossági 

Irányelve

• A Kormányzati Tisztviselők Jelentései vagy 

Szolgáltatási Jelentései

• Az Aadóelkerülés Elősegítésének 

Megelőzéséről Szóló Irányelvek
Meg KELL felelned a Korrupcióellenes

Irányelveinknek és az üzleti

tevékenységünkre vonatkozó

korrupcióellenes törvényeknek. 

Követned KELL Harmadik Felek Kellő

Gondossági Irányelveket harmadik felek

kiértékelése során.

Kapcsolatba KELL lépned a Megfelelés és

Etikával, ha kapcsolatban áll vagy állt

kormányzati tisztviselővel.

X NEM SZABAD felajánlani vagy elfogadni

semmit, ami úgy látszik, hogy helytelenül

befolyásolja az általunk vagy valaki által

hozott döntést. 

X NEM SZABAD könnyített fizetéseket

nyújtani. 

X NEM SZABAD a vesztegetés bármilyen

formájában rész venni.
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3.2 Ajándékozás és szórakoztatás

A CEVA átláthatóan versenyez üzletekért és jutalmaz üzleteket,

érdem szerint és a CEVA érdekei alapján. Rendkívül fontos, hogy

a korrupció látszatát is elkerülje (ideértve a korrupt szándékot, az

elhomályosított objektivitást, a helytelen előnyt, az érdekellentétet

vagy a kedvezményes bánásmódot.

A CEVA Ajándékozási és Szórakoztatási Útmutatója részletesen

ismerteti az ajándékok és szórakozás küszöbértékeit és

jóváhagyási folyamatait.

3.3 Pénzügyi Nyilvántartás
A CEVA könyveléseinek, nyilvántartásának és számláinak teljesnek, időszerűnek, igaznak kell lenniünk, és

pontosan kell mutatniuk eszközeinket, kötelezettségeinket és ügyleteinket. Ez a tisztesség és átláthatóság

biztosításához, a csalások megelőzéséhez és a megbízható pénzügyi kimutatások elkészítéséhez

szükséges a megfelelő számviteli elvekkel és pénzügyi beszámolási elvárásokkal összhangban. A CEVA

üzleti szabályzatai, pénzügyi és számviteli irányelvei és más ellenőrzések támogatják a pontosság elvét.

Referencia Irányelvek:

• Ajándékozási és Szórakoztatási 

Útmutató

• CEVA Üzletszabályzat

• Könyvelési és Pénzügyi Irányelvek

X NEM befolyásolhatnak téged sem 

ajándékokkal, sem szórakozással, sem 

bármilyen előnnyel a potenciális vagy 

jelenlegi ügyfelek vagy beszállítók.

X NEM adhatsz vagy fogadhatsz el helytelen 

ajándékokat és szórakozást.

X NEM kérhetsz ajándékokat üzletfelektől, 

beszállítótól vagy bárkitől a barátaid vagy 

családtagjaid számára.

Az üzletekért való versenyzés és az 

üzletek díjazása CSAK ÉS KIZÁRÓLAG

érdem szerint és a CEVA érdekei alapján 

történhet.

 Tisztában KELL lenned az üzletfeleink és 

ellátóink szabályzatával az ajándékokra és 

szórakozásra vonatkozóan, hogy elkerüljük 

az irányelveik megsértését.

Fel KELL jegyezni az összes nyilvántartást 

és könyvelést a CEVA eszközeinek, 

kötelezettségeinek és tranzakcióinak hiteles 

és pontos bemutatása érdekében. 

X NEM SZABAD részt venni a könyvek és 

nyilvántartások (vagyonmérleg, könyvelések, 

pénzügyi kimutatások, stb.) 

meghamisításában, vagy téves tájékoztatást 

nyújtania a CEVA dokumentumaiban.

X NEM hozhatsz létre nyilvántartáson kívüli 

ügyleteket vagy egy második nyilvántartást, 

mivel ez szigorúan tiltott.
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3.4 Érdekellentétek
Fontos, hogy a CEVA konfliktusok nélkül működjön és minden döntéshozatal a CEVA érdeke szerint történjen. Érdekellentétek

sokféle helyzetben előfordulhatnak, ezért kell azonosítanunk  valamint elkerülnünk, jelentenünk és rendszereznünk őket.

3.5 Kormányzati szerződéskötés

Referencia Irányelvek:

• Érdekellentéti Nyilatkozat

• Pénzmosás Elleni Irányelv

Minden konfliktusos ügyben az átláthatóság a kulcs. Amennyiben

lehetséges, hogy konfliktus üti fel a fejét minden esetben

jelentened kell a felettesednek vagy kapcsolatba lépni a Jogi vagy

az Etikai & Megfelelőségi Osztállyal, valamint kitölteni az

Érdekellentéti Nyilatkozat, hogy segíthessünk neked a megfelelő

döntést meghozni. Könnyen meg tudjuk oldani a legtöbb ilyen

szituációt, amennyiben nyitottak és őszinték vagyunk.

X NEM vehetsz részt semmilyen olyan 

tevékenységben, kapcsolatban vagy nem 

lehetsz részese olyan körülménynek, 

melyben a személyes érdekeid ellentétbe 

kerülnek, vagy csak úgy tűnnek, mintha 

ellentétesek lennének a CEVA érdekeivel.  

Neked a CEVA érdekei szerint KELL

végezned a munkád,  személyes érdekektől 

mentesen.

Azonosítanod KELL, távol maradni tőle, 

jelenteni és rendszerezni bármilyen 

lehetséges érdekellentétet az Érdekellentéti 

Nyilatkozat haladéktalan kitöltésével.

3
.0

 H
A

R
M

A
D

IK
 F

E
L
E

K
 K

E
Z

E
L
É

S
E

 É
S

 N
E

M
Z

E
T

K
Ö

Z
I 

K
O

C
K

Á
Z

A
T

O
K

A CEVA-nál elkötelezettek vagyunk a kormányzati szerződéskötési törvények és rendelkezések

szigorú betartása mellet hiszen szolgáltatásokat nyújtunk kormányzati szervek nevében vagy

számukra (akár közvetlenül, akár fővállalkozóként vagy közvetetten alvállalkozóként). Mint a

Kódexünk egyéb követelményei, amikor kormányzati szerződéskötésre kerül sor az őszinteség, a

pontosság és az átláthatóság kiemelkedően fontos tulajdonságok. Olyan üzleti tevékenység

folytatása, mely közvetlenül vagy közvetetten kormányzati szerződéskötést igényel, a CEVA-nak

figyelnie kell a szigorú szabályozásokra és az esetleges szankciókra (beleértve a büntetőjogi

szankciókat is), melyek különböznek a kereskedelmi szerződésektől. A kormányzati tisztviselők és a

magánjogi szerződő felek szórakoztatását szigorúan korlátozzák.

További részletekért tekintsd meg a CEVA Kormányzati Szerződési Szabályzatát.

X NEM adhatsz ajándékot vagy nem 

szórakoztathatod a kormányzati 

tisztviselőket vagy szerződéses ügyfeleiket 

vagy beszállítóikat előzetes jóváhagyás 

nélkül.

Neked teljes mértékben értened és 

követned KELL a CEVA Kormányzati 

Szerződési Szabályzatát, valamint a 

vonatkozó törvényeket és szabályozásokat, 

ha kormányzati szerződésekkel van dolgod.
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3.6 Politikai és jótékonysági tevékenységek
Üzleti tevékenység során a CEVA óvakodik minden illetlen

politikai viselkedéstől, mely sérthetné a vállalat érdekeit.

Általában, a Vállalat nem vesz részt politikai ügyekben. A CEVA

Üzletszabályzat előírja, hogy minden politikai megnyilvánulást az

Igazgatótanácsnak kell jóváhagynia.

Elkötelezettek vagyunk azon közösségek támogatása mellett,

amelyekben dolgozunk. A CEVA Üzletszabályzata tájékoztatást

nyújt a jótékonysági hozzájárulások jóváhagyásának

megszerzéséről.

3.7 Kereskedelmi megfelelés

Referencia Irányelvek:

• CEVA Üzletszabályzat

• Kormányzati Szerződési 

Szabályzat

Szigorúan követned KELL minden 

pénzügyi, etikai és egyéb törvényt valamint 

szabályozást politikai tevékenység esetén, 

beleértve a lobbizást.

Meg KELL értened és tisztelned kell a 

kultúrák közti különbségeket és azok 

problémáit az adott közösségben, ahol 

dolgozol

X NEM vehetsz részt semmilyen politikai 

vagy jótékonysági adakozásban a CEVA 

nevében annak jóváhagyása nélkül.

A CEVA-nak és a dolgozóinak meg kell felelniük az alkalmazandó kereskedelmi szabályoknak beleértve

az importkorlátozásokat, export kontrollt, szankciókat és embargókat, valamint az az Egyesült Államok

bojkottellenes törvényeit. A szankciók és a kereskedelmi ellenőrzések a CEVA valamennyi funkciójában

alkalmazandók, beleértve a Fuvarkezelést, Szerződéses Logisztikát, 4PL-t, Üzleti Fejlesztést és

Pénzügyet. A kereskedelmi ellenőrzések és a szankciók be nem tartása a CEVA-t és alkalmazottait

jelentős büntetésekkel és büntetőjogi felelősséggel ruházhatja fel. A CEVA politikája tilt minden olyan

üzletet amely a teljes körűen szankcionált országokkal kapcsolatos, az Etikai & Megfelelőségi Osztály

engedélye és jóváhagyása nélkül. A CEVA semmilyen üzleti tevékenységet nem folytat Iránnal, Kubával,

Észak-Kóreával, valamint Szíriával.

Az Etikai & Megfelelőségi Osztály felügyeli a CEVA kereskedelmi megfelelőségét és végzi a belső 

ellenőrzéseket, irányelveket és megfelelőségi eszközöket alkalmazva biztosítja, hogy a CEVA 

megfeleljen minden előírásnak az üzleti tevékenység folytatása során. Az Üzleti Megfelelőségi oldalak az 

Intraneten forrásokat biztosítanak ahhoz, hogy továbbra is minden megfeleljen a kereskedelmi 

törvényeknek.

X NEM teheted lehetővé az üzleti 

tevékenységet korlátozott pártokkal vagy 

teljesen szankcionált országokkal.  

Szigorúan be KELL tartanod az 

alkalmazandó behozatali és kiviteli 

szabályokat, szankciókat és a CEVA 

Globális Kereskedelmi Irányelveit.

Meg KELL felelned az alkalmazandó 

bojkottellenes jogszabályoknak.
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http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/default.aspx
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3.8 Trösztellenes és tisztességes verseny
A CEVA elkötelezett a szabad vállalkozás és fair verseny mellett. Az árainkat és a

pótdíjakat önállóan, a saját elemzésünk, az ügyfeleink igénye és a nyilvánosan elérhető

információk alapján állítjuk be. Mindannyiunknak el kell kerülnünk minden olyan

magatartást, amely akár csak úgy tűnjön, hogy sérti a CEVA Trösztellenes és Versenyjogi

Törvényét, vagy bármilyen trösztellenes vagy versenytörvényt.

A CEVA Kereskedelmi Szövetségi Irányelvei és Folyamatai

körvonalazzák a kereskedelemben, az iparban és a szakmai

szervezetekben való részvétel folyamatát, hogy betartsuk a

trösztellenes kötelezettségeinket.

3.9 Pénzmosás elleni politika

Referencia Irányelvek:

• Trösztellenes és Versenyjogi Irányelv

• Kereskedelmi Szövetségi Irányelvek és 

Folyamatok

• Globális Kereskedelmi Irányelvek

• CEVA Bojkottellenes Irányelvek

Versenyezned kell KELL és kizárólag az 

érdem, valamint a nyílt verseny alapján 

díjazni vagy üzleti tevékenységet kötni.

Követned KELL a CEVA Trösztellenes és 

Versenyjogi Irányelveit és minden 

trösztellenes és versenyjogi törvényt.

Jóváhagyást KELL kérned minden 

kereskedelmi, ipari vagy szakmai 

szervezetben való részvételre CEVA 

képviseletében.

X NEM tárgyalhatsz a versenytársakkal 

árakról, ajánlatokról, nyereségről, az 

ügyfelek vagy területek eloszlásáról vagy 

bármilyen egyéb üzleti feltételről, valamint 

soha nem egyezhetsz meg ezekről egyetlen 

versenytárssal sem.

X NEM vehetsz részt bojkottban és 

egyezhetsz bele bizonyos emberek, 

szervezetek vagy országok elleni bojkottba.

X NEM dönthetsz arról, hogy a CEVA a te 

személyes kapcsolataid alapján válasszon ki 

valakit üzleti tevékenység céljából.

Amellett, hogy az üzletért fair módon és függetlenül versenyez, a CEVA elkötelezett a

tisztességes és önálló üzleti tevékenység mellett. Harmadik feleket csak tisztességes

értékelés után veszünk fel, tekintet nélkül arra a kapcsolatra, amelyet mi vagy

alkalmazottaink tudnának kialakítani velük.

Hogy megvédjük a CEVA-t az illegális tevékenységből származó pénzmosástól,

elengedhetetlen, hogy ismerjük kivel dolgozunk együtt (ügyfeleink és beszállítóink).

Legyél éber és vedd észre a gyanús tevékenységeket, például készpénzes tranzakciókat,

ismeretlen pártokat, szokatlan kifizetési kérelmekért vagy pénzátutalásokat.

X NEM vehetsz részt pénzmosásban

semmilyen formában.

Ismerned KELL az ügyfeleidet és 

beszállítóidat, ezzel biztosítva, hogy ne 

legyünk részesei semmilyen illegális 

tevékenységnek (tudatosan vagy 

tudattalanul).

Észre KELL venned a furcsa / bizarr 

viselkedést, ami az illegális tevékenység 

jele lehet, és gyanú esetén jelenteni 

felettesednek vagy a Megfelelőségi és Etikai 

részlegnek.
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4.0 INFORMÁCIÓ KEZELÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS 

KOCKÁZATOK
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4.1 Adatvédelem
A CEVA szigorúan védi az alkalmazottak személyes adatait és minden jogilag védett

személyes adatát (beleértve a magán egészségügyi és orvosi információkat,

személyazonosításra alkalmas információkat, valamint egyéb, a Vállalat birtokában lévő

személyes és privát adatok védelmét).

Ez magában foglalja más emberek személyes és bizalmas adatait is, akik üzleti

partnerekként a tevékenységünk részévé válhatnak. További információért olvassa el a

CEVA Adatvédelmi Irányelveit.

4
.0

 I
N

F
O

R
M

Á
C

IÓ
 K

E
Z

E
L
É

S
 É

S
 K

O
M

M
U

N
IK

Á
C

IÓ
S

 

K
O

C
K

Á
Z

A
T

O
K

4.2 Nyilvántartás kezelése

A CEVA birtokában lévő minden nyilvántartás és információ

céges tulajdon, e szerint kell kezelnünk. Ismerned kell a

Teljes Nyilvántartási és Információkezelési Irányelvet

(TRIM) és a kapcsolódó Nyilvántartások Megőrzési

Ütemtervét, melyek meghatározzák hogyan kell

azonosítani, osztályozni, kezelni és elhelyezni a CEVA

információit.

Referencia Irányelvek:

• Adatvédelmi Irányelv

• Teljes Nyilvántartási és

Információkezelési Irányelv (TRIM)

• Dokumentummegőrzési Jegyzék (DPN) 

Irányelv
 Követned KELL az Adatvédelmi 

Irányelveinket és minden alkalmazandó 

adatvédelmi törvényt.

 Tisztelned KELL a kollégáid 

magánszféráját.

X NEM törölhetsz aktív perekhez vagy 

kormányzati vizsgálatokhoz kapcsolódó 

nyilvántartást vagy információt, ha kaptál 

Dokumentummegőrzési Jegyzéket (DPN).

Jogi eljárás vagy kormányzati vizsgálat esetén a Jogi Osztály kiadhat egy Dokumentummegőrzési

Jegyzéket (DPN). A CEVA DPN irányelve szerint minden benne szereplő információt és

nyilvántartást meg kell őrizni addig, amíg a Jogi Osztály más utasítást nem ad

Karban KELL tartanod a nyilvántartásaidat 

és információidat papírformában vagy digitális 

módon mindaddig, ameddig szükség lehet rá, 

a Teljes Nyilvántartási és Információkezelési 

Irányelv (TRIM) utasításai alapján.
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4.3 Kommunikáció

A CEVA engedélyezi a megfelelő, felelős, üzleti jellegű közösségi média használatot az üzleti kapcsolatok erősítés céljából a

kollégákkal, ügyfelekkel, beszállítókkal, a médiával és egyebekkel. A CEVA-val kapcsolatos információk közösségi médiába való

posztolási joga a kizárólag a Marketing és Kommunikációs Osztály által erre megbízott személyre korlátozódik a Közösségi Média

Irányelvnek megfelelően.

Közösségi média.

Minden elektronikus kommunikáció és információ amely a Vállalat üzleti

tevékenységéhez kapcsolódik, a CEVA tulajdona és ellenőrzés alatt tartja. A CEVA

Információbiztonsági Irányelve alapján a CEVA rendszereit és eszközeit használó

dolgozóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a cég is hozzáférhet az adataikhoz. A

CEVA-nak joga van megfigyelni az elektronikus kommunikációt, a számítógépeket,

berendezéseket és rendszereket a vonatkozó törvényeknek megfelelően. A

felelősségteljes, alkalmi személyes használat elfogadható, de lehetőség szerint

munkaidőn kívül, és nem mehet a kötelességek vagy a termelékenység rovására.

Elektronikus kommunikáció.

Csak az arra megbízott CEVA munkatárs válaszolhat a rendes üzletmeneten kívül eső külső megkeresésekre.

A kormánytól, a befektetõktõl, az elemzõktõl, a médiától és a nyilvánosságtól érkezõ kapcsolattartóknak meg kell felelnie

kommunikációs politikáinknak és irányelveinknek (Médiakapcsolatok Kézikönyve és Kereskedelmi Irányelvek)

Külső kommunikáció

Referencia Irányelvek:

• Közösségi Média Irányelv

• Információbiztonsági Irányelv

• Médiakapcsolatok Kézikönyve

• Kereskedelmi Irányelvek

X  Amennyiben magánemberként használod 

a közösségi médiát NEM tüntetheted fel úgy 

a posztjaidat, kommentjeidet, pozícióidat 

vagy hitedet, mintha az a CEVA-é lenne.

X NEM hozhatsz nyilvánosságra olyan 

információkat, amelyek nem nyilvánosak a 

Társaságon kívüli személyek számára.
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Először jóváhagyást KELL kapnod, ha a 

CEVA nevében használod a közösségi médiát 

és józan ítélőképességgel kell használnod.

Fel KELL venned a kapcsolatot megfelelő 

osztállyal ha engedélyt szeretnél kérni.
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1.0 INTRODUCTION

5.0 A TE FELELŐSSÉGEID
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5.1 A TE FELELŐSSÉGEID
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A te egyéni felelősséged

• Értsd meg a Kódexet és a kockázatokat melyek kihathatnak a te feladataidra

• Kérj tanácsot a vezetődtől vagy a Megfelelőségi és Etikai Osztálytól ha a Kódex bizonyos elemei nem világosak számodra

• Végezd el az éves megfelelőségi képzést

• Győződjön meg róla, hogy a harmadik felek, akikkel dolgozol, tisztában vannak a Kódexünkkel, és betartják azt

• Haladéktalanul jelentsd az ismert vagy gyanított szabálysértéseket (lásd 5.3 pont)

• Lemondani a megtorlás minden (direkt vagy indirekt) formájáról bármely olyan személy ellen, aki jóhiszeműen jelent megfelelőségi ügyben, 

vagy aki megtagadja a részvételt vagy elutasítja bármiféle olyan tevékenységet, amelynek tekintetében ésszerű megítélés alapján a 

megvesztegetés magas kockázatát látták, amelyet a szervezet nem csökkentett

• Teljes mértékben működj együtt a Vállalat erőfeszítéseivel, hogy bizalmas módon kivizsgálhassák és kezeljék a megfelelőségi ügyet

5.2 A vezető felelőssége

• Megérteni a Kódexet és azokat a kockázatokat, amelyek a feladatkörödre és a beosztottjaidra vonatkoznak

• Biztosítani, hogy te és alkalmazottaid teljesítsék az éves megfelelőségi képzést, és ismerjék a Kódexet

• Azonnal jelenteni az ismert vagy feltételezett jogsértéseket, és ösztönözni a munkatársakat, hogy ugyanezt tegyék

• Lemondani a megtorlás minden (direkt vagy indirekt) formájáról bármely olyan személy ellen, aki jóhiszeműen jelent megfelelőségi ügyben, 

vagy aki megtagadja a részvételt vagy elutasítja bármiféle olyan tevékenységet, amelynek tekintetében ésszerű megítélés alapján a 

megvesztegetés magas kockázatát látták, amelyet a szervezet nem csökkentett

• Teljes mértékben működj együtt a Vállalat erőfeszítéseivel, hogy bizalmas módon kivizsgálhassák és kezeljék a megfelelőségi ügyet

• Ha tényleges vagy gyanított szabálysértésről szóló jelentéseket kapsz, jelentsd a Megfelelőségi és Etikai osztálynak, a vezetők önmagukban 

nem vizsgálhatják ki az ilyen ügyeket

A vezető kötelessége:
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5.3 Hogyan kell jelenteni Referencia Irányelv:

• Megfelelőségi Forródrót 

Telefonszámok

Jelentened KELL minden tényleges vagy 

vélt jogsértést vagy a Kódex megsértését a 

felettesednek, a Megfelelőségi és Etikai 

Osztálynak vagy a Megfelelőségi 

Forródróton keresztül.

X NE keresd a megtorlást senkivel 

szemben, aki tényleges vagy feltételezett 

megsértésről számol be.
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Számos módja van egy vélt vagy valós szabálysértés bejelentésének. Válaszd ki a számodra legmegfelelőbbet:

• Jelentsd a felettesednek, amennyiben ő nem érintett az ügyben és te is kényelmesen érzed magad a

szituációban. Vagy jelents a vezetőség bármely másik tagjának ha azt hatékonyabbnak gondolod.

• Amennyiben kellemetlennek érzed, hogy a felettesednek jelents, kérj segítséget a HR-től vagy a Jogi Osztálytól.

• Továbbá felveheted a kapcsolatot a Megfelelőségi és Etikai Osztállyal közvetlenül ezen az e-mail címen:

CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.

• A Megfelelőségi Forródrótot egy harmadik fél üzemelteti és 24 órában elérhető, a hét minden napján, a száma:

888-723-2453 a legtöbb országban. Tanulmányozd a Megfelelőségi Forródrót Telefonszámokat bővebb

információért és hívási útmutatóért valamint egyéb ország specifikus számokért.

• Amennyiben online szeretnél bejelentést tenni, webes bejelentési felületet is biztosítunk.

A tényleges vagy gyanított szabálysértés bejelentésének pontosnak és tényszerűnek kell lennie. Próbálj meg annyi

információt szolgáltatni, amennyit csak tudsz (ki, mi, hogyan, mikor, hol, stb.).

A CEVA zéró toleranciát vállal mindenkivel szemben, aki megtorol (direkt vagy indirekt) vagy

bármilyen ártó cselekedetet visz végbe olyan személy ellen, aki jóhiszeműen jelent megfeleségi

ügyben, vagy aki megtagadja a részvételt vagy elutasítja bármiféle olyan tevékenységet, amelynek

tekintetében ésszerű megítélés alapján a megvesztegetés magas kockázatát látták, amelyet a

szervezet nem csökkentett

mailto:CEVA.Compliance@Cevalogistics.com
http://www.cevalogistics.ethicspoint.com/
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5.4 Mi történik, ha bejelenést teszel

A jelentését és a vizsgálatot a lehető legbizalmasabbnak kell tekinteni. Amennyiben névtelen kívánsz maradni, megteheted.

Bizalmasan.

A jelentések a megfelelő személyhez kerülnek kivizsgálásra. Ne nyomozz ügyekben egyedül. A CEVA-nak van Vállalti Magatartási

Bizottsága, amely rendszeresen felülvizsgálja az eszkalált eseteket és megbízásokat.

Felderítés.

A vizsgálat befejezésekor minden megfelelő korrekciós intézkedést meg kell határozni.

Korrekciós intézkedések.

A jelentésed nyomon követése a személyes követési szám használatával történik, amelyet akkor kapsz meg, ha jelentesz vagy

felhívod a Megfelelőségi Forródrótot

Utánkövetés.

További információért olvasd el a Bejelentési Folyamat a Forródróton részleteit.

Referencia Irányelv:

• Bejelentési Folyamat a 

Forródróton
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1.0 INTRODUCTION
5.0 YOUR RESPONSIBILITIES

6.0 KONKLÚZIÓ
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6.1 Részletek

A lokális vagy üzleti jellegű irányelvek további, szigorúbb vagy pontosabb iránymutatásokat és szabványokat biztosíthatnak, de nem tagadhatják

meg, és nem lehetnek enyhébbek, mint a Kódex előírásai, kivéve, ha azt a Megfelelőségi és Etikai Osztály is jóváhagyja.

A Kódex, "CEVA", "Vállalat" és "Társaság", a CEVA Holdings LLC leányvállalatai és vegyesvállalatai. Elérhető a honlapon több nyelven:

www.cevalogistics.com. Ha eltérés van a lefordított verziók és az angol verzió között, akkor az angol változat érvényesül.

A CEVA szándéka, hogy a Kódex minden olyan országban alkalmazható legyen, ahol a CEVA üzleti tevékenységet folytat, az adott ország

törvényeinek teljes mértékben megfelelve.

A CEVA Igazgatósága és Igazgató Tanácsa felel a Kódex elfogadásáért, kommunikálásáért és végrehajtásáért.

A Kódex hivatalos verziója az, ami megtalálható a www.cevalogistics.com oldalon. Bármilyen egyéb hivatalosként bemutatott nyomtatott verzió

megbízhatatlan. Ez a Kódex nem hoz létre semmilyen szerződéses vagy egyéb jogot (kifejezetten vagy hallgatólagosan), és nem minősül

semmiféle munkaszerződésnek vagy megállapodásnak.
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A Kódex nem tartalmazhat minden olyan eshetőséget, amelyben meg kell felelnünk egy olyan összetett

vállalkozásban, mint a miénk. Ez a Kódex csak az iránymutatásokat és az alapkövetelményeket biztosítja az

összes üzleti magatartásunkra vonatkozóan. A CEVA Üzleti Szabályzata és egyéb hivatkozott irányelvei további

részleteket tartalmaznak a Kódex kiegészítéseként.

http://www.cevalogistics.com/
http://www.cevalogistics.com/
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6.2 Szójegyzék
 Bojkottellenes Törvények: Olyan törvények, amelyek megtiltják a CEVA bojkottokban való részvételét. A CEVA nem fogad el vagy továbbít semmilyen bojkott feltételt vagy kérést.

 Korrupcióellenes Törvények: Az antikorrupciós törvények leginkább az Egyesült Államok Külföldi Korrupcióellenes Törvényei (FCPA), úgy mint az Egyesült Királyság Megvesztegetési Törvénye, a nemzetközi elvek, 

amelyekhez csatlakozunk, például az ENSZ Globális Megállapodása, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Vesztegetésellenes Egyezménye és egyéb vonatkozó vesztegetésellenes 

törvények.

 Vesztegetés: Ígéret, elkötelezettség vagy jutalom felajánlása, elfogadása vagy kérése jogtalan előnyök nyújtása vagy megszerzése céljából (akár pénzügyi, akár nem pénzügyi), közvetve vagy közvetlenül, helytől 

függetlenül, a vonatkozó törvények megsértésével, ösztönzés vagy jutalom olyan személy számára, aki a vesztegető személy akarata szerint cselekszik vagy tartózkodik egy cselekvéstől.

 Érdekellentét: Olyan cselekvés, kapcsolat vagy külső vagy belső körülmény, amely amelyben a saját személyes vagy más üzleti érdekeink ütköznek (konfliktus), vagy úgy tűnik, hogy zavarják a CEVA érdekeit.

 Fegyelmi Eljárás: A fegyelmi eljárás tartalmazhat írott és szóbeli figyelmeztetéseket, pénzbüntetést, felfüggesztést és munkaviszony megszüntetését, amelyet az alkalmazandó jog teljes mértékben megenged. A 

fegyelmi eljáráson kívül bizonyos kötelességszegéseket el kell juttatnunk a megfelelő kormányzati szervnek vagy szabályozó hatóságnak, büntetőjogi vagy polgári büntetőeljárás esetén pedig jogi lépéseket kell tenni 

a veszteségek vagy károk megtérítése érdekében.

 Elektronikus Kommunikáció: Az elektronikus kommunikáció magában foglalja az e-maileket, azonnali üzeneteket, szöveges üzeneteket, internetes tevékenységeket, telefonokat, egyéb eszközöket és elektronikus 

adatokat és információkat a Vállalati számítógépeken, berendezéseken és rendszerekben.

 Alkalmazott: A kifejezés magában foglalja az összes alkalmazottat, akár teljes munkaidős, akár részmunkaidős, határozott idejű, állandó vagy gyakornok.

 Zsarolási kifizetés: Amikor a pénzt erőszakkal zsarolják ki a személyzettől annak egészsége, a biztonsága vagy a szabadsága valódi vagy észlelt fenyegetései által.

 Könnyítési kifizetések: Ezt a kifejezést néha illegális vagy nem hivatalos fizetéseknél használják, amelyet olyan szolgáltatásokért cserébe adnak, amelyeket a megbízó jogszerűen ingyen is megkaphat. Általában 

viszonylag kisebb összegű kifizetés állami tisztviselőknek vagy igazoló funkcióval rendelkező személyek számára a rutinszerű vagy szükséges intézkedések, például vízumkiadás, munkavállalási engedély, 

vámkezelés, vagy telefon installálása esetén.

 Könyvelések és Nyilvántartások meghamisítása: Például hibás tranzakciók, pénzeszközök vagy számlák elrejtése, ügyletek nem megfelelő időben történő bejelentése vagy más hamis és félrevezető információk.

 Kormánytisztviselők: A kormánytisztviselők, beleértve a hivatalnokokat és a kormányzati szervek, ügynökségek munkatársait; vámtisztviselőket; politikai irodák jelöltjeit; nemzetközi szervezetek munkatársait (például 

a Vöröskereszt vagy a Világbank); vállalatok amelyek   kormányzati szervek, ügynökségek eszközökkel kapcsolatos ajánlatainak felülvizsgálatára és elfogadására szerződtek, valamint olyan vállalatok, amelyek fő-

vagy alvállalkozói kormányzati szerveknek vagy ügynökségeknek.

 Szellemi tulajdon: Szellemi tulajdon számos dolog lehet, mint például szabadalmak, védjegyek, szerzői jogok, üzleti titkok, üzleti tervek, műszaki adatok, pénzügyi adatok, működési adatok, vevői listák és 

információk, az alkalmazottak személyes adatai és egyéb bizalmas vagy szabadalmi információk a CEVA üzleti tevékenységéről és terveiről. Nem hozhatunk nyilvánosságra olyan információkat, hogy személyes vagy 

a Társaságon kívüli más személy javára hasznot hozzon.

 Jogilag védett: A jogilag védett státusz olyan személy sajátossága, amely nem lehet megkülönböztetés áldozata, például faj, szín, vallás, nemzeti származás, életkor, nem, terhesség, állampolgárság, családi állapot, 

fogyatékosság vagy veterán státusz alapján.

 Anyag: Az információ anyag, ha egy befektető fontosnak tartja, hogy eldöntse vásárolnak-e, eladnak-e vagy megtartják-e az értékpapírokat.

 Pénzmosás: Pénzügyi és kereskedelmi tranzakciók lebonyolítása olyan pénzeszközökkel vagy vagyontárgyakkal, amelyeket bűncselekményként szereztek be, hogy a források legálisnak tűnjenek.

 Megtorlás: Valami rosszat tenni valakivel, aki megsértett téged vagy rosszul bánt veled; hogy bosszút állj rajta.

 Szankciók: Olyan törvények és szabályozások, melyek megtiltják az üzleti tranzakciókat egy adott országgal vagy személlyel. A szankció lehet többek között származási ország szerinti, végső rendeltetési ország 

szerinti vagy joghatósági illetékesség szerinti, melyen áthalad az áru.

 Harmadik felek: Partnerek, akik beszállítók, gyártók, alvállalkozók, tanácsadók, vegyes vállalatok, képviselők és ügynökök.
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6.3 Igazolás

Revision Number 20170501

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett és teljes mértékben megengedve, 

• tudomásul veszem, hogy a CEVA Üzleti Magatartási Kódexét megkapta, felülvizsgálta, megértette és betartja; 

• megértettem, hogy a CEVA Kódexének vagy a CEVA egyéb irányelveinek megsértése fegyelmi eljárást eredményezhet, beleértve a 

lehetséges felmondást is; és

• beleegyezem, hogy haladéktalanul jelenteni fogom a Kódex és egyéb irányelvek vagy alkalmazandó törvények és szabályok esetleges vagy 

tényleges (vagy látszólagos) megsértését, és összeférhetetlenségeket.

Név: ______________________________________________

Titulus:                              ______________________________________________

Aláírás: ______________________________________________

Dátum: ______________________________________________

CEVA Lokáció: ______________________________________________

Ha ezt a visszaigazolást kézzel írod alá, kérjük, add át ezt az oldalt a helyi HR képviselőjének, hogy el tudja helyezni a személyi állományban.
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6.4 Alkalmazottaknak

• Antikorrupciós Irányelvek*

• Pénzmosás Elleni Irányelvek

• Trösztellenes és Versenyjogi Irányelvek *

• A CEVA Anti-bojkott Irányelvek és Eljárások 

• CEVA Üzleti Szabályok

• CEVA Kereskedelmi Irányelvek

• Megfelelőségi Forródrót Telefonszámok 

• Összeférhetetlenségi nyilatkozat

• Adatvédelmi Irányelvek 

• Dokumentummegőrzési Közlemény (DPN) Irányelvek

• Pénzügyi és Könyvelési Irányelvek

• Ajándékozási és Szórakoztatási Irányelvek

• Globális Kereskedelmi Megfelelőségi Irányelvek

• Kormányzati Szerződések Irányelvei

Hivatkotzások a CEVA szabályzataihoz

A CEVA hálózatán kívül elérhető
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• Forródrót Bejelentési Eljárás

• Emberkereskedelmi Irányelvek

• Információbiztonsági Irányelvek

• Médiakapcsolatok Kézikönyve

• Az Adóelkerülési Jogsértések Megelőzésére Vonatkozó 

Irányelvek

• Kapcsolatok Jelentése vagy Szolgáltatása, mint Kormányzati 

Tisztviselő

• A kormánytagokkal való  kapcsolatok bejelentése 

• Közösségi Mágdia Irányelvek

• A Harmadik Fél Megfelelőségének Irányelvei

• Teljes Nyilvántartási és Információkezelési (TRIM) Irányelv

• Kereskedelmi Társulási Irányelvek és Eljárások

• Beszállítási Irányelvek

http://www.cevalogistics.com/investors/governance-information/GAP
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/Anti-Money-Laundering.aspx
http://www.cevalogistics.com/investors/governance-information/antitrust
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/SAB/Documents/CEVA%20Anti-boycott%20Policy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Pages/CBR.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Documents/CEVA%20Trading%20Policy%20-%20Final%2010%20January%202017.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ComplianceHotline.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Lists/COI/Item/newifs.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/privacy.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Pages/DPNPolicy.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Finance/Pages/home.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Guidelines%20on%20Gifts%20and%20Entertainment%20Dec%2015_FINAL.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/default.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/GCCPolicy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/CCCRP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/TCPnF/Documents/Human%20Rights%20Compliance%20Program.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/IT/StrategyandGovernance/Pages/InformationSecurity.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/MRM.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Finance/Pages/taxevasion.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/PRRSGO.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/PRRSGO.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/SMP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CDDP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/TRIMPolicy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Marketing/MediaRelations/mediahandbook/Pages/Vendorpolicy.aspx
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 betartani a minimális munkaképes korra 

vonatkozó jogi követelményeket azon 

országokban, melyekben dolgozunk, valamint 

betartani a munkaidő, a bérek és a juttatások 

törvényeit.

 adott pozícióra való foglalkoztatásra 

vonatkozó döntéseket  meghozni 

készségeken, teljesítményen, 

elkötelezettségen, etikus magatartáson és 

egyéb képesítéseken alapulva.

 a munkaerő-felvétel, a foglalkoztatás, a 

képzés és a promóció minden területén 

előmozdítani az értékeket és a sokszínűséget.

 betartani az együttműködési szabadságra és 

kollektív alkutdozásra vonatkozó törvényeket.

 végezzünk minden tevékenységet olyan 

módon, hogy inkluzív legyen, a munkaerő 

sokszínűségének szempontjából. Például 

bizonyos szórakozási formákat el kell kerülni, 

ha munkatársaink nem vehetnek részt rajta. 

 haladéktalanul jelenteni az esetleges 

kedvezőtlen egészségügyi vagy biztonsági 

incidenseket vagy körülményeket, beleértve a 

hibás felszereléseket, gépeket és baleseteket, 

a felettesednek vagy a helyi biztonsági 

személyzetnek.

 minden sérülést jelenteni a felettesednek.

 viselj megfelelő védőfelszerelést a 

feladatkörödnek megfelelően.

 haladéktalanul jelenteni a környezetvédelmi 

törvények, előírások vagy engedélyek 

esetleges megsértését.

 betartani az alkohol, az illegális drogok és a 

szabályozott anyagok használatára vagy 

birtoklására vonatkozó valamennyi törvényt és 

rendeletet.

• ismerd az ügyfeleid és beszállítóid annak 

biztosítására ezzel biztosítva, hogy ne legyünk 

részesei semmilyen illegális tevékenységnek 

(tudatosan vagy tudatlanul).

• figyelj a furcsa / bizarr magatartásra, ami az 

illegális tevékenység jele lehet, és gyanú 

esetén jelentsd a felettesednek vagy a 

Megfelelőségi és Etikai Osztálynak.

• szigorúan kövessd az összes pénzügyi, etikai 

és egyéb törvényt és szabályozást a politikai 

tevékenységektől, beleértve a lobbizásig.

• megérteni és tiszteletben tartani a különböző 

kultúrákat és a közösségeket azokon a 

helyeken, ahol dolgozunk.

• teljes mértékben megérteni és követni a CEVA 

Kormányzati Szerződési Irányelveit és az 

alkalmazandó törvényeket és szabályokat, ha 

kormányzati szerződésekkel foglalkozunk.

• versenyezni, jutalmazni és üzletelni kizárólag 

az érdem és a nyílt verseny alapján.

• követni a CEVA Trösztellenes és Versenyjogi 

Irányelveit, valamint minden trösztellenes és 

versenytörvényt

• jóváhagyás után a CEVA-t képviselni 

kereskedelmi, ipari vagy szakmai 

szervezetben.

• szigorúan betartani az alkalmazandó 

behozatali és kiviteli szabályokat, figyelembe 

véve a szankciókat és a CEVA globális 

kereskedelmi megfelelőségi szabályait.

• megfelelni a a vonatkozó bojkottellenes 

jogszabályoknak.

• követni az Adatvédelmi Irányelveinket és 

minden vonatkozó adatvédelmi törvényt

• tisztelni a kollégáid magánéletét

• tiszteletben tartani más emberek és vállalatok 

szellemi tulajdonjogát.

• óvatosan kezelni a birtokodban lévő 

információkat.

• partnernek lenni más jogalanyokkal és 

magánszemélyekkel, akik megfelelnek a 

Vállaltunk által létrehozott előírásoknak. Az 

üzleti partnerek kiválasztásakor olyan 

harmadik felekkel kívánunk együttműködni, 

akik üzleti tevékenységüket a Vállalatunk 

nevében folytatják, figyelembe véve az 

alkalmazandó jogi és szabályozási 

szabályokat, vaamint magas szintű 

integritásunkat, amelyet a Harmadik Fél 

Megfelelőségi Irányelve ír elő.

• meg kell felened az Antikorrupciós 

Irányelveknek és az üzleti tevékenységünkre 

vonatkozó korrupcióellenes törvényeknek.

• harmadik felek értékelése során követni kell a 

Harmadik Fél Megfelelőségi Irányelvét.

• vegye fel a kapcsolatot a Megfelelőségi és 

Etikai Osztállyal, ha kormányzati tisztviselővel 

kerülsz kapcsolatba.

• figyelj oda ügyfeleink és szállítóink 

ajándékozásra és szórakoztatásra vonatkozó 

irányelveire, bizonyosodj meg róla, hogy nem 

sértetted meg az irányelveiket.

• csak a CEVA  legjobb érdeke alapján 

versenyezhetsz és nyerhetsz üzletet.

• regisztrálni az összes könyvelést, 

nyilvántartást és elszámolást őszintén és 

pontosan a CEVA eszközeinek, 

kötelezettségeinek és tranzakcióinak 

kimutatása céljából.

• a CEVA legjobb érdekei szerint és személyes 

érdekektől mentesen végezni a munkád.

• azonnal azonosítani, elhárítani és jelenteni 

midnen leheséges érdekellentétet az 

Érdekellentéti Nyilatkozat kitöltésével. 

• nyilvántartani és rögzíteni az 

információkat nyomtatott vagy 

elektronikus formában és 

megtartami  mindaddig, amíg 

szükséges, Teljes Nyilvántartási és 

Információkezelés Management 

(TRIM) Irányelvei alapján.

• előzetes jóváhagyás alapján 

használni a közösségi médiát a 

CEVA képviseletében, szem előtt 

tartva annak érdekeit.

• kéréseiddel és javaslataiddal fordulj 

a megfelelő szervezeti egységhez

• jelenteni bármilyen törvény vagy a 

Kódex megsértését vagy gyanított 

megsértését a vezedőd felé vagy a 

Megfelelőségi és Etikai Osztályhoz 

vagy a Megfelelőségi Forródróton.

KÖTELEZŐ…
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 részt venni emberkereskedelemben, 

kényszermuka alkalmazásában, 

rabszolgaságban vagy a gyermekmunka 

bármilyen formáján az alkalmazandó jognak  

és nemzetközi elveknke megfelelően.

 diszkriminálmi bármely munkatárs jelöltet 

vagy munkatársat, bármely jogilag védett 

kategória alapján.

 részt venni a munkahelyi erőszak bármely 

formájában, megfélemlítésében vagy 

zaklatásában, beleértve a szexuális zaklatást 

és a nem kívánt szexuális tartalmú 

tevékenységeket.

 magadnál tartani és / vagy tárolni 

lőfegyvereket a CEVA területén, kivéve, ha 

ezt a helyi törvény megengedi, és a CEVA 

Biztonsági részlege erre feljogosítja a pontos 

munkaköri leírásod alapján.

 bármi olyat tenni, ami szándékosan árt a 

közösségnek és a környezetnek.

 részt venni alkoholt, illegális gyógyszereket, 

egyéb illegális anyagokat vagy szabályozott 

anyagok felhasználásában, fogyasztásában, 

értékesítésében vagy birtoklásában a Vállalat 

területén vagy a munkavégzés során.

 használni vállalati berendezéseket, 

munkaerőt, árukat, felszereléseket vagy 

egyéb vagyont személyes vagy más nem 

CEVA célokra, hacsak vezetőség nem hagyja 

jóvá.

 értékpapírokkal anyagi, nem nyilvános vagy 

bennfentes információkkal kereskedni, 

függetlenül attól, hogy mit tudsz valamiről, 

ellentétes a törvényekkel és a politikánkkal!

 felhasználni információt vagy valaki másnak 

„tippet” adni, hogy felhasználja.

• bármilyen politikai vagy jótékonysági 

adományozásban részt venni a CEVA 

nevében előzetes jóváhagyás nélkül.

• ajándékot adni vagy szórakoztatni 

bármely kormánytisztviselőt vagy 

szerződött ügyfelet előzetes 

jóváhagyás nélkül.

• megosztani az árakat, ajánlatokat, 

nyereséget, az ügyfelek vagy területek 

elosztását, vagy az értékesítés egyéb 

feltételeit a versenytársakkal, vagy 

megegyezni ezekről a 

versenytársakkal.

• bojkottokban való részvétel vagy 

bojkottálási megállapodás bizonyos 

emberekkel, szervezetekkel vagy 

országokkal.

• döntést hozni arról, hogy kivel kössön 

a CEVA üzletet bármilyen személyes 

kapcsolatod alapján.

• megkönnyíteni vagy üzleti 

tevékenységet folytatni korlátozott 

felekkel vagy átfogóan szankcionált 

országokkal.

• aktuális peres eljárásokkal vagy 

kormányzati vizsgálatokkal kapcsolatos 

nyilvántartások vagy információk 

törlése, ha Dokumentummegőrzési 

Jegyzéket (DPN) kaptál.

• a hozzászólásaidat, észrevételeidet, 

pozícióidat vagy meggyőződéseit íúgy 

előadni, mintha a CEVA-é lenne, ha 

magánemberként használod a 

közösségi médiát.

• nyilvánosságra hozni az olyan 

információkat, amelyek nem 

nyilvánosak Vállaton kívüli személy 

számára.

• magas kockázatú harmadik felekkel 

üzletelni, amíg azt a Megfelelési és 

Ethikai osztály jóvá nem hagyja.

• Ajánlatot adni, elfogadni bármit, ami 

akár tűnhet, hogy helytelenül 

befolyásolja a döntésünket vagy 

valaki másét.

• megkönnyíteni a kifizetéseket.

• résztvenni a megvesztegetés 

bármilyen formájában.

• ajándékokkal, szórakoztatással 

vagy bármilyen előnyökkel 

befolyásolni a jövőbeni vagy 

jelenlegi ügyfeleket vagy 

beszállítókat.

• nem megengedett ajándékokat és 

szórakoztatást adni vagy kapni.

• ask for a gift from a customer, 

supplier, or anyone else for 

yourself, your friends, or your 

family.

• részt venni a könyvelések és 

nyilvántartások (mérleg, számviteli 

nyilvántartások, pénzügyi 

kimutatások stb.) hamisításában, 

vagy téves tájékoztatást rögzíteni a 

CEVA dokumentumaiban.

• könyvelésen kívüli tranzakciók vagy 

"második könyvek" készítése 

szigorúan tilos.

• részt venni olyan 

tevékenységekben, kapcsolatokban 

vagy körülményekben, amelyekben 

a saját érdekeid összeférhetetlenek 

a CEVA érdekeivel vagy csak úgy 

tűnnek.

• részt venni a pénzmosás bármely 

formájában.

• megpróbálni megtorolni bárkin bármit, 

aki ismert vagy gyanított jogsértést 

jelentett.
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