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Magatartási Kódex 
 

 

Bevezetés 

A Bisnode lehetővé teszi az okos döntéseket. Tevékenységünk során az adatok segítségével olyan 

betekintést biztosítunk ügyfeleink számára, amely Európa-szerte segíti a cégek és szervezetek 

döntéshozatalát stratégiai kérdésekben és napi működésük során egyaránt. Háromezer munkavállalót 

foglalkoztatunk; 19 európai országban vagyunk jelen. 

Stratégiánk egyik sarkalatos pontja annak garantálása, hogy a Bisnode minden tekintetben világszínvonalú 

cég. Az etikus viselkedés önmagában is fontos, és emellett üzleti tevékenységünk lényeges eleme, hiszen 

ennek köszönhető egyik legfontosabb erőforrásunk: ügyfeleink belénk vetett bizalma. 

 

A Bisnode kötelezettségvállalása 

A Bisnode Magatartási Kódexe az ENSZ Globális megállapodásán alapul, amely az alábbi 

dokumentumokra épül: az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az ILO Munkahelyi alapelvekről és 

jogokról szóló nyilatkozata, a Környezetről és a fejlődésről szóló riói nyilatkozat és az ENSZ korrupció 

elleni egyezménye. A Bisnode meggyőződése, hogy az üzleti tevékenység nem csupán a helyi 

jogszabályok és szabályozások betartását foglalja magában, hanem szem előtt tartja az elismert és széles 

körben elfogadott emberi jogi egyezményeket, megállapodásokat és etikai normákat is.  

 
 

Hatály 

A Magatartási Kódex a Bisnode Csoport minden munkavállalójára, valamint minden képviselőjére érvényes 

(ideértve az igazgatótanácsi tagokat is). 

 A Bisnode AB felelős a Magatartási Kódex kezeléséért és frissítéséért.  

 Minden olyan országban, ahol a Bisnode tevékenységet folytat, az illetékes ügyvezető igazgató 

felelőssége a Magatartási Kódex iránymutatásainak – a vállalati felelősségvállalás részeként történő 

– végrehajtása és nyomon követése, valamint az ezen iránymutatásokra vonatkozó információk 

biztosítása. 

A jelen Kódexben foglalt kijelentésekkel és követelményekkel összeférhetetlen tevékenység nem 

elfogadható. A Kódexben foglaltak megsértése eredhet az ismeretek vagy a megértés hiányosságaiból is, 

ezért az érintett személy és az illetékes vezető minden esetben párbeszédet folytat arról. A szükséges 

lépések a Kódexben foglaltak megsértésének súlyossága szerint történnek meg. 

Ha egy munkavállaló a Magatartási Kódexet sértő viselkedést gyanít, azt a lehető leghamarabb jelentenie 

kell közvetlen felettesének. Amennyiben közvetlen felettese érintett az ügyben, vagy más ok miatt nem 

tehető neki jelentés, a munkavállaló eggyel magasabb szintű felettesének jelentse az ügyet. 

Minden jelentést komolyan kell venni, és szükség esetén ki kell vizsgálni. A Magatartási Kódexben 

foglaltak megszegésének jóhiszemű bejelentéséért, és a panasz vállalat általi kivizsgálásában való 

részvételért az érintett személlyel szemben megtorló intézkedés (munkaviszony felmondása, zaklatás, 

diszkrimináció stb.) nem foganatosítható. 

A Bisnode garantálja, hogy a Magatartási Kódexben foglaltakat megszegő személyekkel szemben 

azonnali fegyelmi intézkedéseket (pl. a munkaviszony megszüntetése) tesznek, és hogy a vonatkozó 

jogszabályokat és szabályozásokat sértő körülményeket jelentik az illetékes hatóságoknak. 
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A Magatartási Kódex elolvasása és alkalmazása 

Minden munkavállaló 

Önnek mint munkavállalónak meg kell értenie és be kell tartania a Magatartási Kódexben foglaltakat. Ha 

kérdése van, forduljon közvetlen feletteséhez! 

Vezetők 

Önnek mint vezetőnek el kell olvasnia a dokumentumot, és át kell látnia, hogy a Magatartási Kódex mit jelent 

az Ön által vezetett részleg tekintetében, valamint hogy miért fontos a Bisnode egésze számára. Az Ön 

felelőssége, hogy új munkavállalóival az első időszakban megismertesse a Magatartási Kódexet, 

megbizonyosodjon afelől, hogy megértik annak tartalmát és hogy a Kódex szövegének és szellemének 

megfelelően végzik munkájukat. Folyamatos párbeszédet kell folytatnia munkavállalóival a felelősséggel 

kapcsolatos kérdésekről, és ezeket az üzleti tervek kialakításakor is figyelembe kell vennie. Ne feledkezzen meg 

a példamutatás fontosságáról sem! 

 
 

Felelősség a piacon 

Integritási politikánk 

Tudjuk, hogy az információ támogatja a társadalom hatékonyságát. Ezért az a célunk, hogy – az egyén 

magánélet védelméhez fűződő jogának garantálása mellett – olyan átlátható információs társadalom kialakulását 

mozdítsuk elő, amelyben a vállalatok a lehető legkedvezőbb körülmények között végezhetik üzleti 

tevékenységüket. 

Hisszük, hogy a magas színvonalú információhoz való biztonságos hozzáférés eredményeként társadalmunk 

jobb, erősebb, sikeresebb, egyenlőbb és demokratikusabb lesz. 

Erőteljesen hangsúlyozzuk a csatornáinkon elérhető információk magas színvonalát és relevanciáját – ez a 

minőség elengedhetetlen ahhoz, hogy cégünk társadalmi felelősségét felvállalva végezhesse tevékenységét. 

Hiszünk abban a tudásban és hatalomban, amelyet az információ biztosít. Ezért aktívan dolgozunk azért , hogy 

a vállalatok, szervezetek és személyek szabályozott módon és egyértelmű, közös iránymutatások alapján 

férhessenek hozzá az információhoz és a kommunikációs csatornákhoz. 

Úgy gondoljuk, hogy a magánélet védelméhez fűződő jog az információ szabadságának egyik legfontosabb 

tényezője: elismert emberi jog és ugyanakkor alapvető eleme annak, hogy képesek vagyunk megtalálni az 

egyensúlyt a társadalom hatékonyságra való igénye és a személyek méltóságot tiszteletben tartó bánásmódhoz 

való joga között. 

Tevékenységeinket az alábbi alapelvek szerint végezzük: 

 Minden esetben mérlegre tesszük a közérdeket és a személyek/vállalatok integritásra való igényét. 

 Amennyire csak lehet, biztosítjuk, hogy az általunk elérhetővé tett információ pontos, releváns és 

naprakész legyen. 

 Rendszeresen hajtunk végre szervezeti és technikai intézkedéseket annak megakadályozására, hogy az 

információkhoz olyan felek férjenek hozzá, akik a Bisnode alapelveit sértő tevékenységet folytatnak. 

 Nem engedjük, hogy a rövid távú kereskedelmi érdekek felülírják a magánélet védelméhez fűződő jogot. 

 Értékelünk minden, az integritással kapcsolatos kérdések kezelésére vonatkozó reakciót és véleményt, és 

reagálunk azokra. 

 Az információkat minden esetben körültekintően védjük a lopás és a visszaélés ellen. 
 

Személyes információ 

A Bisnode tiszteletben tartja és körültekintéssel kezeli a személyes információkat. A Bisnode vezetőségének 

felelőssége annak garantálása, hogy a személyes adatok kezelése minden művelet során a vonatkozó törvények 

és szabályozások betartása mellett történik. 
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Korrupció, megvesztegetés, ajándékok és előnyök 

A Bisnode munkavállalói számára tilos ajándékok, előnyök, ellentételezés vagy szórakozás felajánlása harmadik 

félnek vagy ezek elfogadása harmadik féltől, amennyiben az jogsértésnek minősül vagy befolyásolhatja – vagy 

vélhetőleg befolyásolja – a munkavállaló azon szakmai döntéseit, amelyet a Bisnode vagy a harmadik fél részére 

végzett munka során vagy részére biztosított szolgáltatás nyújtása során hoz. 

Mindez nem akadályozza meg azt, hogy a Bisnode munkavállalói az ügyfelekkel és más üzleti partnerekkel való 

jó üzleti kapcsolat megőrzését és kialakítását szolgáló jutalmakat kapjanak vagy adjanak. Ennek azonban az a 

feltétele, hogy az ilyen jutalmak szerények legyenek, elfogadásuk és felajánlásuk nyíltan történjen, és más 

tekintetben is megfeleljen a jelen Magatartási Kódexnek vagy az üzleti ajándékokra, jutalmakra vagy egyéb 

előnyökre vonatkozó helyi szabályozásoknak. 

A Bisnode semmilyen körülmények között nem fogadja el a korrupciót, a hatalommal való visszaélést és a 

munkavállaló pozíciójából eredő jogellenes hasznot. 

 A „korrupció” kifejezés jelentése: a bizalmi helyzettel való visszaélés a saját vagy a vállalat hasznára (pl. 

megvesztegetéssel).  

 Tilos megvesztegetést felajánlani, ígérni, adni, valamint megvesztegetés ígéretét vagy megvesztetést elfogadni. 

 A megvesztegetés olyan ajándék vagy más haszon, amely egy másik személyt arra ösztönözhet, hogy – 

munkája vagy feladatai részeként – jogellenes előnyben részesítse a megvesztegető felet. 

 A korrupció lehet többek között megvesztegetés és annak elfogadása, zsarolás, jogtalan előnyben részesítés, 

nepotizmus*, csalás, összeférhetetlenség és hűtlen kezelés. 

 Szintén korrupciónak tekinthető a hatalommal való visszaélés, a gondatlanság és a helytelen gazdálkodás. 
 

A Bisnode szisztematikusan dolgozik a korrupció megelőzéséért 

 A Bisnode vezetőségének feladata, hogy a működés tekintetében rendszeresen elkészítse a korrupció 

kockázatának elemzését, megfelelő korrupcióellenes programot működtessen, és foganatosítson minden egyéb 

olyan intézkedést, amely a kockázatelemzésben feltárt korrupciós kockázatok megelőzéséhez szükséges. 

Kemény, de tisztességes verseny 

Miközben azért tevékenykedünk, hogy piaci részesedésünket növeljük és ügyfeleink hűségét kiérdemeljük, 

minden esetben szem előtt tartjuk az etikus viselkedést és felelősségünket. A Bisnode-nál betartjuk a 

működésünk színtereként szolgáló piacok versenyre vonatkozó és trösztellenes jogszabályait. 

 Nem kötünk és kezdeményezünk a jogszabályokat sértő versenyellenes megállapodásokat. 

 Az ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és más üzleti partnereinkkel való üzleti kapcsolatainkban becsületes 

módszereket használunk. 

 Együttműködünk a versenyhatóságokkal. 

 Biztosítjuk, hogy munkavállalóink megfelelő mértékben ismerjék a versennyel kapcsolatos vonatkozó 

jogszabályokat és szakpolitikákat. 

Az összeférhetetlenség kezelése 

A Bisnode mint szervezet politikailag független; munkavállalóink a vállalat érdekében járnak el. 

 A Bisnode munkavállalói minden esetben a Bisnode érdekében járnak el, és kerülnek minden olyan 

tevékenységet, amely egy vállalat, szervezet, személy vagy más érdekelt előnyben részesítésének 

minősülhet. 

 A munkavállalók kerülnek minden olyan tevékenységet, amely sérti a vállalat érdekeit, vagy negatív 

hatással van a munkavállaló döntési képességére és feddhetetlenségére. 

 A Bisnode politikailag semleges; a Bisnode Csoport forrásait nem használjuk fel politikai kampányok 

támogatására vagy egyéb politikai célokra. 
 

*nepotizmus: „hatalmi pozíciók (és a vele járó előnyök: vagyon, befolyás stb.) olyan elosztása, mikor a döntéshozók a 
rokonaikat, barátaikat részesítik előnyben az alkalmasabb, felkészültebb jelentkezőkkel szemben” (Wikipédia) 
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Kapcsolat külső felekkel (pl. beszállítókkal, együttműködő partnerekkel) 

Jelen Kódex alapelveit üzleti partnereink is kötelesek betartani. 

 Erőfeszítést teszünk annak biztosítására, hogy beszállítóink, ügynökeink, résztulajdonosaink és egyéb 

üzleti partnereink betartják a Magatartási Kódexünkben foglaltakat. 

 Beszállítóink és partnereink kiválasztásakor tekintetbe vesszük azt is, hogy képesek-e megfelelni a jelen 

Magatartási Kódexben foglaltaknak. 

Számvitel, információ és pénzügyi beszámoló 

A Bisnode átlátható, pontos, folyamatos, naprakész és kiváló minőségű információt szolgáltat. 

 A Bisnode számvitele pontos, és megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, szabályozásnak, számviteli 

standardoknak és normáknak. A pénzügyi információk és a részvények árát befolyásoló egyéb 

információk közzététele a vonatkozó jogszabályok, tőzsdei szabályok és egyéb szabályozások szerint 

történik. 

A bizalmas információk kezelése 

A Bisnode munkavállalóinak tilos a bizalmas információk terjesztése és az azokkal való visszaélés. 

 Ettől abban az esetben térhetnek el, ha közvetlen felettesüktől arra kifejezett engedélyt kaptak. 

 Bizalmas információ például a Bisnode működésére, pénzügyi helyzetére, stratégiáira, üzleti 

tranzakcióira, üzleti terveire, üzleti folyamataira stb. vonatkozó nem nyilvános információ. 

 A Bisnode titoktartási megállapodás aláírására kötelezi munkavállalóit és a Bisnode részére szolgáltatást 

nyújtó egyéb személyeket. A titoktartási kötelezettség a munkaviszony megszűnése és a tanácsadási 

munka befejeződése után is fennáll. 

 

 

Az emberekkel és az emberi jogokkal kapcsolatos felelősség 

Tiszteletben tartjuk az alapvető emberi jogokat 

 A Bisnode tiszteletben tartja az ENSZ emberi jogi egyezményeit, és tudomásul veszi, hogy felelősséggel 

tartozik munkavállalói felé, valamint azon közösségek felé, amelyekben működik. 

 A Bisnode betartja azon országok jogszabályait és szabályozásait, amelyekben működik. 
 

Munkavállalóinknak tisztességes és méltányos munkafeltételeket biztosítunk 

 Munkavállalóink legfontosabb erőforrásaink. A velük való kapcsolatnak a kölcsönös tiszteleten és 

bizalmon kell alapulnia 

 A Bisnode célja olyan képzett és motivált munkavállalók megnyerése, képzése és megtartása, akik 

magukénak érzik a Bisnode szakmai környezettel kapcsolatos értékeit. 

 Munkavállalóink biztonságos és egészséges munkakörnyezetben dolgozhatnak; e környezetet igyekszünk 

folyamatosan fejleszteni. 

 A munkavállalóknak biztosított alkalmazási feltételeknek meg kell felelniük a nemzeti jogszabályokban 

és/vagy kollektív szerződésekben, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) vonatkozó 

egyezményeiben foglalt minimumkövetelményeknek. A Bisnode mindent megtesz azért, hogy méltányos 

béreket és díjazást biztosítson az azon országokban érvényes vonatkozó normáknak megfelelően, 

amelyekben a Bisnode Csoport működik. 

A Bisnode elutasítja a gyermekmunkát és a kényszermunkát 

 Nem alkalmazunk 15 évnél – vagy amennyiben a jogszabály magasabb minimum korhatárt állapít meg, 

az abban megállapított minimális korhatárnál – fiatalabb személyeket. 

 Munkahelyeinken nem fogadjuk el a kényszermunkát, a rabszolgamunkát és a nem önkéntes alapon 

végzett munka egyéb formáit.  
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A Bisnode diszkriminációmentes munkahely 

 Minden egyénnek esélyegyenlőséget biztosítunk, bőrszínétől, nemétől, állampolgárságától, vallásától, 

etnikai hovatartozásáról vagy más megkülönböztető jellegzetességeitől függetlenül. 

 Aktív lépéseket teszünk azért, hogy olyan vállalati kultúrát és munkahelyet alakítsunk ki, ahol nincs 

helye a diszkriminációnak és a zaklatásnak. 

Tiszteletben tartjuk munkavállalóink szerveződési jogát  

 Munkavállalóinknak jogában áll szakszervezetet létrehozni vagy ahhoz csatlakozni. Tiszteletben tartjuk 

munkavállalóinknak és szakszervezeteiknek a kollektív szerződések megtárgyalására való jogát. 

A vállalat eszközeinek megóvása 

A Bisnode tárgyi eszközökkel (informatikai berendezések stb.) és szellemi tulajdonnal (számítógépes 

rendszerek és programok, koncepciók, üzleti tervek, márkák stb.) egyaránt rendelkezik. A Bisnode eszközei – 

ideértve a kommunikációs rendszereket is – kizárólag jogszerű üzleti célokra használhatók fel; személyes 

haszon vagy harmadik fél hasznának biztosítására nem alkalmazhatók. 

 A számítógépes berendezések használatát a mindenkor érvényes IT-politika szabályozza. 

A munkavállaló kötelessége a Bisnode tulajdonának és eszközeinek védelme a károsodás, a lopás és a 
helytelen használat ellen. 
 

 

Felelősségvállalás a környezetért 

Minden Bisnode munkavállaló napi munkájának szerves részét képezik a környezetvédelmi kérdések. A 

Bisnode elkötelezte magát amellett, hogy Környezetvédelmi politikájával összhangban javítsa a környezet 

minőségét, és, amennyiben lehetséges, aktív és szisztematikus környezetvédelmi munkával csökkentse 

környezeti hatásának mértékét. 

Minden ügyvezető igazgató felelős a hozzá tartó ország környezetvédelmi tevékenységéért. E politika 

tekintetében az ügyvezető igazgatók határozzák meg a környezetvédelmi tevékenység körét és jellegét. A 

Bisnode tevékenységének a gazdaság, a társadalmi felelősségvállalás és a környezetre gyakorolt hatás 

tekintetében fenntarthatónak kell lennie. 


