MÁV Zrt. Etikai Kódexe

Elnök-vezérigazgatói bevezető

Kedves Vasutas Kollégák!
Önök a MÁV Zrt. által megalkotott, 2011. november 4-én hatályba lépett Etikai Kódex
második kiadását tartják a kezükben. Az Etikai Kódex módosítása a szervezeti változások
miatt vált szükségessé, lényegi tartalmában nem változott.
Az Etikai Kódex célja az, hogy a MÁV Zrt. és leányvállalatai valamennyi munkatársa
megfelelő etikai irányelveket követve végezze munkáját. A Kódexet olyan etikai elvek
gyűjteményének tekintjük, amely a bizonytalan helyzetekben iránymutatóként szolgál és
eligazít. A Kódex azt kívánja hangsúlyozni, hogy a munkavállalók nemcsak munkájuk során,
hanem magánemberként is a Társaságot képviselik, tehát mindenkinek úgy kell dolgozni, és
viselkedni magánéletében is, hogy erősítse a MÁV jó hírét.
Amennyiben Önnek kétsége támad, hogy Ön vagy munkatársa valamilyen helyzetben
etikusan jár-e el, az erre a célra létrehozott telefonszámon, e-mail címen vagy személyesen
tanácsot kérhet, illetve bejelentést tehet, akár anonim módon is.
A cél nem más, mint a MÁV Zrt. és leányvállalatai szolgáltatási színvonalának és az utasok
kiszolgálásának javítása, a vállalati kultúra fejlesztése, az utasközpontú gondolkodásmód
erősítése, az üzleti szemlélet előtérbe helyezése, a becsületes munka értékének
tudatosítása valamennyi vasutas kollégában.

Meggyőződésem, hogy az Etikai Kódex segítségére lesz minden olyan szakmáját szerető
vasutasnak, aki egy szolgáltató vasút munkatársaként átlátható folyamatok között,
tisztességesen kívánja hivatását gyakorolni. Én, és vezető társaim is e közös cél
megvalósításához kérjük együttműködésüket.

Budapest, 2013. március

Dávid Ilona s.k.
Elnök-vezérigazgató

AZ ETIKAI KÓDEX MŰKÖDTETÉSE
Az
Etikai
Kódex
gyakorlati
alkalmazásához olvassa el az Etikai
Kódex
megalkotásának
céljával,
szükségességével,
rendeltetésével
kapcsolatos információkat.

Az Etikai Kódex célja
Az Etikai Kódex megalkotását az a szándék vezérelte, hogy a MÁV Zrt. és leányvállalatai
működését befolyásoló hagyományos értékek összegyűjtése egyetlen helyen megtörténjen.
Az itt megfogalmazott magatartási szabályok és viselkedési normák hozzájárulnak a
MÁV Zrt. és leányvállalatai magas színvonalú működéséhez.
A vállalati kultúra fejlesztésén túl kiemelt cél, hogy az Etikai Kódex iránymutatást adjon a
munkavégzés során követendő elvekhez. Ezek egyrészt a munkavégzésre vonatkozó
szabályoknak való maradéktalan megfelelésre, másrészt a munkatársak által a MÁV Zrt.-n
és leányvállalatain belüli, illetve azon kívüli kapcsolatokban tanúsított magatartásokra
vonatkoznak. Közös érdek, hogy ezek összhangban álljanak a MÁV Zrt. és leányvállalatai
alapvető értékeivel, amelyek a biztonság, a megbízhatóság, a jövő tudatos alakítása, a
teljesítmény- és szolgáltatásfejlesztés, valamint az ügyfélorientált hozzáállás. Ezek az
értékek a közfeladat maradéktalan ellátása érdekében a MÁV Zrt. és leányvállalatai
valamennyi munkatársa1 tevékenységét meghatározzák.

Az Etikai Kódex tartalma
A MÁV Zrt. és leányvállalatai ésszerű közös üzleti, gazdasági érdekeinek hatékony
érvényesítéséhez szükséges az egységes etikai szabály- és normarendszer egyértelművé
tétele és érvényre juttatása. A MÁV Zrt. és leányvállalataiból alakuló közösség érdeke, hogy
azonos elvárások mentén nyújtson magas színvonalú szolgáltatást, illetve alakítsa a MÁV
Zrt. és leányvállalatai megítélését. A közösségbe tartozó munkatársak a MÁV Zrt. és
leányvállalatai érdekeinek megfelelően végzik munkájukat. A közösség által kitűzött célok
elérése érdekében azok az elvárások, amelyek az Etikai Kódexben megjelennek, mindenki
számára viszonyítási pontként szolgálnak.
Az Etikai Kódex magatartási szabályok és viselkedési normák gyűjteménye. Ez elvárásokat
és útmutatást egyaránt tartalmaz. Valamennyi munkatárs számára segítségül szolgál egy
adott helyzetben a tőlük, illetve a más munkatársaktól elvárt magatartás megítéléséhez. Az
Etikai Kódex iránymutatást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a benne foglaltak
megsértése esetén milyen elvek mentén valósul meg a körülmények feltárása. Ezzel is az a
cél, hogy az elvárt magatartási szabályok, viselkedési normák megerősítése
megvalósulhasson. A részletes eljárásrendet, benne a várható következményekkel, egy
külön belső szabályozás tartalmazza.
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Munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak.

Az Etikai Kódexben összegyűjtött szabályok és normák egy része vonatkozásában a
MÁV Zrt.-n belül részletes belső szabályozások is érvényben vannak. Az Etikai Kódex
tartalmának ismerete mellett a munkatársaknak ismerniük kell és be kell tartaniuk a
munkavégzésük során rájuk vonatkozó jogszabályokat és a belső szabályokat is.
Az Etikai Kódexben megfogalmazott tartalom kötőerőt jelent a jogszabályok, a belső
szabályok és a tanúsítandó magatartások között. Az Etikai Kódex nem tartalmazhat
valamennyi lehetséges helyzetre és problémára útmutatást. Amennyiben egy felmerülő
helyzet vagy körülmény megítélésével kapcsolatban kétségei, kérdései vannak, kérjen
segítséget az erre rendelkezésre álló elérhetőségek valamelyikén keresztül.

Az Etikai Kódex alkalmazási köre
Az egységes követelményrendszer megvalósíthatósága érdekében végső cél, hogy az Etikai
Kódex a MÁV Zrt. és leányvállalatai valamennyi munkaviszonyban, valamint munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló foglalkoztatottjára (a továbbiakban: munkatársak)
kiterjedjen.
Az Etikai Kódex betartása elvárt a MÁV Zrt. és leányvállalatai nevében eljáró partnerektől is.

Az Etikai Kódex alkalmazása a szerződéses partnerekre
A szerződéses kapcsolatokban az üzleti partnereket is tájékoztatni kell az Etikai Kódexben
megfogalmazottakról és elvárás velük szemben is, hogy ezeket vegyék figyelembe, valamint
– lehetőség szerint – ők is vállalják ezen szabályok, normák betartását. Mindez a
MÁV Zrt.-vel megkötött szerződés részeként valósulhat meg.

ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK
A
munkatársak
nemcsak
szakértelmükkel és teljesítményükkel
járulnak hozzá a sikerekhez, hanem
magatartásukkal
a
vasúttársaság
pozitív megítélését is alakítják.

A külső, illetve a belső kapcsolatokban tanúsított magatartások
Kiemelt elvárás, hogy a munkatárs azonosuljon a MÁV Zrt., illetve a leányvállalatok céljaival
és értékeivel, azok megvalósítása érdekében lássa el feladatait.
A munkáltató elvárja, hogy munkatársa a munkaidejét munkahelyi feladatainak ellátására
fordítsa. Ezt a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, legjobb tudása szerint,
felelősségteljesen, az ügymenet lassítása nélkül tegye.
Közös érdek, hogy a munkatárs a munkáltató támogatása mellett folyamatosan fejlessze
szaktudását és ismeretét, amit elsősorban a MÁV Zrt. és leányvállalatai érdekében köteles
kamatoztatni. A kiemelkedő teljesítmény a MÁV Zrt. és leányvállalatai sikerének feltétele,
ezért a MÁV Zrt. mint munkáltató fokozottan támogatja azokat, akik szakmai
hozzáértésükkel, szorgalmukkal hozzájárulnak ehhez.
A MÁV Zrt. érdekeit eredményesen kell képviselni. A munkatárs a MÁV Zrt. érdekeinek
elsődlegessége szerint köteles munkáját végezni.
A munkatársnak őriznie és erősítenie kell a MÁV Zrt. és a leányvállalatok jó hírnevét.
Tevékenységét olyan hivatásnak kell tekintenie, amely nélkülözhetetlen szolgáltatást nyújt a
társadalom egészének.
A szolgáltatás színvonalának emelése érdekében, a külső kapcsolatokban elvárás, hogy a
MÁV Zrt. munkatársai munkavégzésük során minden esetben korrektek és szakszerűek
legyenek. Mindez kiemelten igaz az utasokkal, üzleti partnerekkel való kapcsolattartásban:
legyenek tisztelettudóak, udvariasak, türelmesek, kulturált módon viselkedjenek, ugyanakkor
fellépésük legyen határozott. Ennek értelmében a munkatársak munkavégzésük során
készségesen álljanak rendelkezésre, nyújtsanak felvilágosítást és útbaigazítást, partnereiket
tekintsék egyenrangúnak, tartózkodjanak a befolyással való visszaéléstől, kerüljék a
szükségtelen személyes konfliktusok, viták kialakulását.
A munkatársak megjelenése szolgálati időben az általánosan elfogadott esztétikus, ápolt
külsőt kell, hogy mutassa. Az egyenruhát, a munkaruhát vagy a formaruhát ennek
megfelelően és előírásszerűen kell viselni.
A munkatárs sem a munkaidő alatt, sem azon kívül nem tanúsíthat olyan magatartást, amely
alkalmas a vasutasság negatív megítélésére vagy a megítélés rontására.
A munkatársaknak tisztelettel és megbecsüléssel kell kollégáikra tekinteniük. Ennek
értelmében munkájukban támogatniuk kell egymást, ami érvényes a MÁV Zrt.-n belüli,
valamint a MÁV Zrt. és leányvállalatai közötti együttműködésre is. Elvárás, hogy a
munkahelyi érintkezésben a segítő hozzáállás, a korrekt magatartás, a csapatszellem és a
nyitottság legyen a meghatározó.

A vezetőkkel szemben támasztott további elvárások
A vezetőknek a vezetésük alatt álló szervezet vonatkozásában partnerként kell
beosztottjaikra tekinteniük. Támogatniuk kell őket, és figyelemmel kell kísérni
munkavégzésüket, leterheltségüket, fejlődésüket. Tekintettel kell lenniük az esetleges
nehézségeikre, szükség esetén pedig segíteniük kell azok megoldásában. Emellett a
munkaszervezés, az ellenőrzés, a jó munkahelyi légkör kialakítása is a vezetők felelőssége.
Munkatársaik értékelése során objektívnek kell lenniük. A felmerülő konfliktusokat
határozottan és tapintatosan kell kezelniük. Pozíciójukkal nem élhetnek vissza.
Az Etikai Kódex tartalmát meg kell ismertetniük a beosztottjaikkal, annak betartásában
példamutató módon kell eljárniuk, és segíteniük kell a munkatársaikat az Etikai Kódexben
foglaltaknak megfelelő magatartás tanúsításában.

Társadalmi felelősségvállalás
A MÁV Zrt. elvárása, hogy munkatársai támogassák a társadalmi felelősségvállalási
programokat, így a munkavégzés során vegyék figyelembe a társadalmi és környezeti
szempontokat azon elvek mentén, amelyeket jelen Etikai Kódex is tartalmaz.

KAPCSOLAT A MÁV Zrt. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI MŰKÖDÉSÉBEN
ÉRINTETT CSOPORTOKKAL
A
vasúttársaság
működésében
és
szolgáltatásaiban érintett csoportokhoz fűződő
kapcsolatrendszer kialakítása és ápolása
során szem előtt kell tartani, hogy a társadalmi
megítélést ezek a csoportok alakíthatják.

A MÁV Zrt. és leányvállalatai sikerében, hatékony és versenyképes működésében, valamint
a közszolgáltatási feladatot ellátó szerepének kiteljesítésében és szolgáltatásai
színvonalának emelésében kiemelt jelentőséggel bír a működése során kialakított
kapcsolatrendszere az érintett csoportokkal.
Érintett csoportnak tekintendők a szolgáltatások igénybe vevői (utasok, ügyfelek), a MÁV Zrt.
és leányvállalatai munkatársai, az állam (megrendelő, tulajdonos, szabályozó), a
versenytársak, a hatóságok, az üzleti partnerek, az önkormányzatok.
Általános kívánalom, hogy a munkatársak munkavégzésük során az érintett csoport(ok) által
megfogalmazottakat is vegyék figyelembe.
A MÁV Zrt. és leányvállalatai piaci jelenlétük során tartózkodnak a tisztességtelen
versenycselekményektől, így különösen az ügyfelek, üzleti partnerek indokolatlan
megkülönböztetésétől, vagy egyéb versenyellenes magatartástól.

A szolgáltatások igénybe vevői (utasok, ügyfelek)
Az utasok és az ügyfelek vonatkozásában a vasút szolgáltatási színvonalának emelése,
valamint a MÁV Zrt. és leányvállalataiba vetett bizalom megerősítése az elsődleges feladat.
Ennek keretében elvárás, hogy az utasok, az ügyfelek a lehető legmagasabb színvonalú
kiszolgálásban részesüljenek. A vasút működési elvei is ennek rendelődnek alá. A MÁV Zrt.
és leányvállalatai az utasok, ügyfelek bizalmát kiszámítható szolgáltatással tarthatják meg,
illetve nyerhetik vissza. Ezért a MÁV Zrt. és leányvállalatai a munkavégzést is ennek
megfelelően szervezik meg.

A MÁV Zrt. és a leányvállalatok munkatársai
Az elkötelezett munkatársak elégedettsége a MÁV Zrt. és leányvállalatai sikerének, hatékony
működésének kulcsa. A MÁV Zrt. és leányvállalatai célja, hogy a tekintélyes múltra
visszatekintő vasút stabil munkahely legyen, ahol a munkatársak biztonságra, szakmai
fejlődési lehetőségre, valamint megfelelő színvonalú megélhetésre találnak. A munkát
mindezen célok elérése érdekében kell megszervezni. A MÁV Zrt. és leányvállalatai által
elfogadott Etikai Kódex azt a célt is szolgálja, hogy az általa kimondott értékek a vállalati
kultúrába épülve mélyüljenek el.

Az állam
A MÁV Zrt. és leányvállalatai helyzete miatt az állam a működésükben érintettként több
szerepkörben is megjelenik: megrendelőként, tulajdonosként, szabályozóként.
Az állam képviselőivel való kapcsolattartás és szakmai munka során – a közszolgáltatási
feladat maradéktalan ellátása érdekében is – a MÁV Zrt. és leányvállalatai érdekeit kell szem
előtt tartani és érvényesíteni.
Az állam a döntéseivel, szabályalkotó szerepével sok tekintetben meghatározza a MÁV Zrt.
és leányvállalatai működését. A szakmai álláspont kialakítása során a MÁV Zrt.
képviselőjének a meggyőzés módszerével kell élnie, kompromisszumos megoldásra kell
törekednie. Ennek keretében a gyakorlati tapasztalatra épülő érvrendszer használata fontos
kívánalom. A MÁV Zrt. és leányvállalatai – az együttműködés elvének is megfelelve – az
állam által megfogalmazott elvárások megvalósítására törekszenek.
Versenytársak
A MÁV Zrt. és leányvállalatai a sikereiket a tisztességes verseny szabályainak szem előtt
tartásával érhetik el. Mivel a verseny az innováció hatékony kényszerítője, figyelemmel kell
kísérni annak fejlődését és a benne rejlő lehetőségeket. A szolgáltatások, üzleti módszerek
alakítása így a piaci környezet figyelembe vételével fejleszthető. A munkatársak szaktudása
is ennek érdekében hasznosítandó. Mindez azonban kizárólag tisztességes módszerekkel
tehető.
Hatóságok
A hatósági kapcsolattartás során a hatósági munka elősegítése az elsődleges szempont.
Ennek keretében az érintett munkatársaknak együtt kell működniük a hatósági eljárás,
vizsgálat, cselekmény során, és ennek keretében a legjobb szakmai tudásuk szerint kell
annak eredményességét elősegíteniük. A MÁV Zrt. és leányvállalatai érdeke, hogy a hatóság
a lehető legpontosabb és leginkább használható információk birtokában végezze munkáját,
hozza meg döntéseit. Ennek akadályozása vagy késleltetése a MÁV Zrt. és leányvállalatai
megítélését rontja.
Üzleti partnerek
A mindennapi működés során, a saját feladatok ellátása érdekében számos üzleti partner
szolgáltatását kell igénybe venni, így fontos az ezen üzleti partnerekhez fűződő kapcsolat
színvonala. A MÁV Zrt. és a leányvállalatok üzleti teljesítményét nagyban befolyásoló elem
az üzleti partnerek minősége, így különösen azok megbízhatósága, pontossága,
odafigyelése, szakmai munkája, gyakorlati tapasztalata. Az üzleti partnerek költséghatékony
megválasztása során mindezen szempontok figyelembevételével, körültekintően, a MÁV Zrt.,
illetve a leányvállalatok érdekében kell eljárni. A kiválasztási folyamatban több lehetséges
partner közül kell a fenti szempontoknak leginkább megfelelőt kiválasztani. Az üzleti
kapcsolat fennállása alatt a kölcsönös és hatékony együttműködésnek, a bizalomnak, a
tisztességnek, valamint a magas színvonalú szolgáltatás nyújtásának kell a szakmai munkát
meghatároznia. A tisztességtelen partnerekkel szemben határozottan fel kell lépni.

Az önkormányzatok
A felelősségteljes munkavégzés és a magas színvonalú szolgáltatásnyújtás érdekében az
érintett munkatársakkal szembeni elvárás, hogy az önkormányzatokkal kölcsönös
együttműködésen alapuló kapcsolatrendszert alakítsanak ki és ápoljanak. Ez szolgálja az
utasok, ügyfelek érdekeit is.

KIEMELT ÉRTÉKEK
A MÁV Zrt., valamint a leányvállalatok hatékony működésében és az általuk nyújtott
szolgáltatás minőségi színvonalának emelésében kiemelt fontosságúak bizonyos különös
értékek, illetve elvek, amelyek kódexbeli megjelenítése több szempontból is indokolt. Az
Etikai Kódexben eddig megjelentetett tartalom általános értékeket jelent. Ehhez képest
azonban legalább olyan hangsúlyosak azok az értékek és témakörök, amelyek a MÁV Zrt. és
leányvállalatai működésére vonatkozó, speciális területeket emelik ki. Ezek az Etikai Kódex
ezen részében találhatóak. A témakörök túlnyomó többségében a jogszabályi előírások
mellett részletes belső szabályozások is érvényben vannak, amelyek ismerete és betartása
elengedhetetlen eleme a megfelelő és színvonalas működésnek.

Biztonság
A biztonság a vasút egyik legfontosabb
értéke.

A vasúti közlekedés egyik meghatározó előnye a biztonság, ami a vasúti szolgáltatást
igénybe vevők elégedettségének egyik alapértéke is. Emellett a vasút hatékony és minőségi
közösségi közlekedési formává válásának is nélkülözhetetlen eleme. A biztonság a
személyek és tárgyi értékek védelmét és az eredményes működést szolgálja, ami más fontos
értékekkel együtt alkalmazva érhető el.
A biztonságos vasút megőrzése komoly erőforrás-ráfordítást, szellemi koncentrációt igényel.
A vasút veszélyes üzem, és a veszélyforrás a működés minden területén megjelenik,
befolyásolva a munkaszervezést és a működés elveit.
A vasúti infrastruktúra állapota és a szabályozási, ellenőrzési rendszerek meghatározzák a
kereteket. Ezen kereteken belül azonban a biztonságos vasúti közlekedés megvalósításának
központi eleme az emberi felelősség.
A biztonság folyamatos megőrzésének összetett feladata a MÁV Zrt. és leányvállalatai
együttműködésével és erős központi koordinációval valósítható meg.

Egészség- és munkavédelem
A munkabiztonság és a foglalkozás-egészségügy
a munkatársak iránti felelősség és a biztonságos
vasúti közlekedés szempontjából is kiemelt
jelentőséggel bír.

A munkatársak iránti felelősségérzet, valamint az előírt követelmények teljesítése összetett
mögöttes tartalommal bírnak. A munkatársak egészségének és testi épségének megőrzése,
valamint a munkavédelem biztosítása előírás a MÁV Zrt. és leányvállalatai számára. A
tevékenység végzésével együtt járó felelősség tudatosítása és gyakorlása is fontos feladat.
A munkatársakon keresztül érintett családok nagy számára tekintettel több tízezer ember és
családja életét határozza meg közvetlenül a MÁV Zrt. és leányvállalatai működése.

A munkatársak biztonságának, egészségvédelmének, mentális épségének megóvása, az
egészséges és biztonságos munkakörülmények kialakítása részben a fizikai környezet
megfelelőségére, részben személyesen a munkatársakra koncentrál.

Környezettudatos működés
Annak érdekében, hogy a vasút ténylegesen
az
egyik
leginkább
környezetkímélő
közlekedési mód maradhasson, kiemelt cél a
környezetterhelés folyamatos csökkentése.

A közlekedési módok közül a vasút terheli a legkevésbé a környezetet, így számos olyan
előnnyel rendelkezik, ami miatt joggal viselheti a környezetkímélő jelzőt. Mindemellett a
vasúti közlekedés infrastruktúrája, üzemeltetése is terheli a környezetet, ez azonban más
közlekedési módokkal összehasonlítva lényegesen alacsonyabb terhelést jelent.
Alapvető törekvés a szolgáltatási színvonal emelése, illetve az utasok igényeinek minél
magasabb szintű kiszolgálása, amelyet úgy kell végrehajtani, hogy az fajlagosan ne növelje
a környezet terhelését, sőt, lehetőség szerint csökkentse azt.
A megelőzés elvének érvényre juttatása a környezetvédelem leghatékonyabb módja. Ezért
fel kell tárni azokat a megoldásokat, amelyek révén a környezet terhelése megelőzhető vagy
csökkenthető.

Egyenlő bánásmód követelménye
A MÁV Zrt. és leányvállalatai az egyenlő
bánásmód elvének tiszteletben tartása
mellett szolgáltatnak. Így elítélnek és
tiltanak mindenfajta diszkriminációt.

Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a MÁV Zrt. és leányvállalatai munkatársaikkal,
illetve utasaikkal, természetes személy ügyfeleikkel, valamint ezek csoportjaival szemben
azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű
figyelembevételével járnak el. Az egyenlő bánásmód követelményének való meg nem felelés
az emberi méltósághoz való jog megsértését jelenti.
Nem megengedett a munkatársakkal szembeni hátrányos megkülönböztetés, így különösen
a nem; a kor; a családi állapot; a bőrszín; a nemzeti vagy etnikai származás; a vallási,
politikai meggyőződés; a fogyatékosság; a szexuális beállítottságon alapuló
megkülönböztetés.

Összeférhetetlenség elkerülése
A MÁV Zrt. mint munkáltató alapvető célja,
hogy munkatársai a szakmai ismeretüket,
gyakorlatukat és képességeiket a MÁV
Zrt.
és
leányvállalatai
érdekében
kamatoztassák.

A foglalkoztatásban összeférhetetlenség alatt kell érteni minden lehetséges, munkavégzésre
vagy gazdasági társaságban tulajdonosi részesedésszerzésre irányuló olyan érdekütközést,
amely a munkáltató gazdasági céljaival, üzleti szempontjaival nem egyeztethető össze, és
amely nem a jogviszonyból fakad. Ha olyan helyzet keletkezik, amely a MÁV Zrt. gazdasági
érdekeit, piaci pozícióit, valamint a működésével összefüggő érdekeit sértheti vagy
veszélyeztetheti, az jogszabályi alapon nem megengedett. Ebbe a körbe tartozik a más
munkáltatóval kötött munkaszerződés vagy a hozzátartozók együttfoglalkoztatása is.
Egyes, konkrét feladatok teljesítése során is ki kell zárni az olyan helyzeteket, amelyek nem
teszik lehetővé az elfogulatlan munkavégzést, ideértve a döntés-előkészítést és a
döntéshozatalt is.

Társadalmi és politikai tevékenység
A munkatársak tiszteletben tartják egymás
politikaiés
világnézetét,
illetve
munkájukkal kapcsolatban tartózkodnak
az ilyen irányú, meggyőző jellegű
fellépéstől.

A munkatársak munkaviszonyhoz nem kapcsolódó állampolgári, politikai és társadalmi –
elsősorban önkéntes karitatív és szociális – elkötelezettsége üdvözlendő. Amennyiben ezek
nem sértik a MÁV Zrt. és leányvállalatai közösségének érdekeit, úgy nem korlátozhatók. A
társadalmi érdekek képviseletével foglalkozó civil szervezetekkel kiépített kapcsolatok
ápolását, illetve ezen szervezetek munkáját elismertség övezi.
Az ilyen keretek között elkötelezettséget vállaló munkatársak magánemberként vesznek
részt e tevékenységben, ennek megfelelően társadalmi szerepvállalásuk, valamint politikai
nézeteik nem tükrözik a MÁV Zrt. álláspontját. A munkatársak a politikai jogaikat saját
meggyőződésük szerint, szabadon gyakorolják, ebből fakadóan a munkahelyen sem előny,
sem pedig hátrány őket nem érheti.
Munkaidőben vagy a munkahelyen nem végezhető és nem gyakorolható politikai vagy vallási
nézettel kapcsolatos meggyőzésre irányuló tevékenység. Egyéni politikai szerepvállalás
esetén sem a MÁV Zrt. és leányvállalatai neve, sem annak eszközei nem használhatók. A
tevékenység nem keltheti azt a képzetet, hogy a munkáltató gazdasági társaság
elkötelezettséget vállalt valamely párt vagy politikai irányzat mellett. A MÁV Zrt. és
leányvállalatai pénzeszközei nem fordíthatóak politikai kampányok, pártok, jelöltek és az
ezekhez kapcsolódó szervezetek támogatására.

Érdekképviseletek
A MÁV Zrt. elismeri és tiszteletben tartja
munkatársai
érdekképviseleti
és
érdekvédelmi tevékenységét.

A MÁV Zrt. elismeri, segíti és tiszteletben tartja a szakszervezeteket, és azok
érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységét. A szakszervezetek számára biztosított a
jogszabályok szerinti egyenlő bánásmód.
A szakszervezetekkel folytatott egyeztetések során a felek ugyan más nézőpontból szemlélik
a vasutasok és a vasút érdekeit, de a közös cél az, hogy a létrejövő megállapodások a
hosszú távú érdekeket szolgálják.
A munkáltató és a szakszervezetek közötti együttműködés során tiszteletben kell tartani
egymás jogait és jogos érdekeit. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a
jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve
kell eljárni.
A MÁV Zrt. tiszteletben tartja az üzemi tanácsok, valamint a munkavédelmi
érdekképviseletek jogszabályon, illetve szerződésen alapuló jogosítványait, és velük
szemben eleget tesz az ezeken alapuló kötelezettségeinek.

Korrupcióval szembeni fellépés
A
MÁV
Zrt.
és
leányvállalatai
elkötelezettek a tisztességes és átlátható
működés mellett, elutasítják a korrupciót,
határozottan fellépnek annak minden
formájával szemben.

Az Etikai Kódex vonatkozásában a korrupció olyan jogellenes és/vagy erkölcsi értelemben is
elítélendő cselekmény, amely során a bármilyen szinten döntési helyzetben lévő munkatárs
ezen helyzettel visszaél saját maga vagy más javára történő előnyszerzési célzattal, ezzel
sértve a MÁV Zrt. és leányvállalatai érdekeit.
A korrupció – egyebek mellett – fenyegeti a jogbiztonságot, aláássa a tisztesség elvét,
akadályozza a gazdasági fejlődést, torzítja a versenyt és veszélyezteti a társadalom erkölcsi
alapjainak stabilitását.
A MÁV Zrt. és leányvállalatai egyértelmű és elutasító állásponttal rendelkeznek a
korrupcióról. Annak minden formájával szemben határozottan fellépnek, mivel az minden
tekintetben ellentmond a tisztességes működésnek. Kerülni kell minden olyan helyzetet,
amelyben jogtalan előny nyújtása, elfogadása vagy annak akár csak a gyanúja is
felmerülhet. A MÁV Zrt. és leányvállalatai elkötelezettsége a tisztességes működés mellett
töretlen.

Felajánlott üzleti ajándék és vendéglátás kezelése
Üzleti partner által nyújtott ajándék és
vendéglátás nem befolyásolhatja az
üzleti döntéseket, és a befolyásolás
látszatát sem keltheti.

Az üzleti partnerekkel szembeni magatartás során a tiszteletnek és a tisztességes partneri
kapcsolatrendszernek kell meghatározónak lennie. Az üzleti ajándék, valamint a vendéglátás
elfogadása kizárólag az általános üzleti szokások keretein belül lehet tisztességes, de akkor
is kizárólag olyan esetekben, ha abban a befolyásolási szándék jele nem látható. Elfogadás
esetén sem befolyásolhatja a vendéglátás és az ajándék elfogadása a döntéshozatali
eljárást. Sem az üzleti partnerek, sem harmadik felek számára nem tűnhet úgy, hogy ezek
hatással vannak a döntéshozatalra.

Erőforrás-gazdálkodás és a tulajdon védelme
Elvárás
valamennyi
munkatárssal
szemben,
hogy
az
erőforrásokkal
hatékonyan gazdálkodjon, és érezzen
felelősséget a MÁV Zrt. és leányvállalatai
vagyonának, illetve mások tulajdonának
megóvása iránt.

A MÁV Zrt. és leányvállalatai gazdálkodása során kiemelt szempont a hatékony erőforrásgazdálkodás, amely az Etikai Kódexben megfogalmazott, más elvárásokkal együttesen
valósulhat meg. A hatékony gazdálkodásnak felelős gazdálkodással kell párosulnia. Az
állami erőforrások hatékony, nem pazarló felhasználása nagymértékben hozzájárul a
MÁV Zrt. és leányvállalataiba vetett bizalom erősödéséhez, és a MÁV Zrt. és leányvállalatai
jó hírnevének öregbítéséhez.
Tiszteletben kell tartani mások szellemi tulajdonát is, így különösen mások szerzői jogait, a
szabadalmakat és a védjegyeket.

Beszerzések – Közbeszerzések
A beszerzési szabályrendszer azt
biztosítja, hogy a beszállítás jogát a
legjobb ajánlatot tevő nyerje el.

A beszerzési eljárások (beleértve a közbeszerzést is) átláthatóságának, tisztaságának és
tisztességességének érdekében elengedhetetlen az Etikai Kódexben is megfogalmazott
alapelvek betartása. A beszerzések során a vállalat céljai és érdekei mindig előnyt élveznek.
A beszállítók érdekeinek ésszerű tiszteletben tartását a nyitottságra épülő és tisztességes
beszerzési eljárás garantálja. Mindezek az alapvető szakmai szabályok érvényre juttatása
mellett lehetségesek.

A beszerzésben résztvevők jogkövető magatartása, valamint a folyamatok átláthatóságának
biztosítása mellett kiemelendő szempont a szükséges és elégséges információk megfelelő
dokumentálása és kommunikálása. Emellett – a piaci lehetőségekkel összhangban – több,
egymástól független szállítói ajánlat bekérése szükséges úgy, hogy a kiírásokban ne
legyenek versenykorlátozó feltételek.

Beszámolók és belső nyilvántartások
A belső nyilvántartásoknak, pénzügyi
kimutatásoknak
és
a
számviteli
dokumentumoknak
pontosnak
és
valósághűnek kell lenniük.

A pontos belső nyilvántartások alapul szolgálnak a tulajdonos, a szabályozó és a hatóságok
számára készített jelentéseknek, beszámolóknak, illetve a megalapozott belső döntéshozatal
alapvető feltételét jelentik. Ezért a MÁV Zrt. és leányvállalatai minden nyilvántartását
megfelelő részletességgel, pontosan, naprakészen és tisztességesen kell vezetni, és
biztosítani kell, hogy azok valósághűen tükrözzék az adott eseményeket.

Információvédelem
A MÁV Zrt. és leányvállalatai által kezelt
információk a társasági, de egyúttal a
közvagyon
részei
is,
amelyeket
körültekintően kell kezelni.

Azokat az információkat és adatokat, amelyek a munkavégzés során keletkeznek, védelem
illeti meg, azokat arra fel nem jogosított, sem belső, sem külső személyekkel megismertetni,
nekik továbbítani nem lehet. Közszolgáltatási feladat ellátását végző vagy abban
közreműködő, illetve állami vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező társaságként
bizonyos információk nyilvánosságra hozatalának és közzétételének kötelező jelleggel,
megfelelő keretek között kell megtörténnie. Mindez a MÁV Zrt. és leányvállalatai
átláthatóságának, ellenőrizhetőségének is eleme. Ezzel egyidejűleg azonban szigorú
szabályok vonatkoznak a személyes adatok védelmére, valamint azok kezelésére.

Kommunikáció
A MÁV Zrt. és leányvállalatai bármely
munkatársának megnyilatkozása a
MÁV
Zrt.
és
leányvállalatai
megnyilatkozásának tűnhet.

A MÁV Zrt. és leányvállalatai közösségi közlekedésben betöltött kulcsszerepük, méretük és
stratégiai fontosságuk miatt kiemelt közérdeklődésre számíthatnak. A nyilvánosságnak szánt
információk közlése során szem előtt kell tartani, hogy annak igaznak, pontosnak,
közérthetőnek, objektívnek és időszerűnek kell lennie. Tartózkodni kell a MÁV Zrt. és
leányvállalatai jó hírnevét, érdekeit sértő, valamint téves információk terjesztésétől. Az
utasokkal történő megfelelő kommunikáció része a nyújtott szolgáltatásnak.
A belső kommunikációban az együttműködést és a hatékony közös munkát szem előtt tartva
kell részt venni. A munkáltató által rendelkezésre bocsátott kommunikációs eszközök
kizárólag rendeltetésszerűen használhatóak. A kommunikáció során tisztelni kell
munkatársak munkaidejét: annyi információval kell őket ellátni, amennyire a
munkavégzéshez szükségük van. Információ visszatartásával mások munkavégzésének
akadályozása vagy nehezítése nem megengedett.
A belső kommunikációs csatornák kizárólag a MÁV Zrt. és leányvállalatai, valamint azok
munkatársait érintő információk közzétételére szolgálnak, ezért tartózkodni kell a személyes
és főként a személyeskedő jellegű üzenetek, hirdetések elhelyezésétől.

AZ ETIKAI KÓDEX MŰKÖDTETÉSE
Az Etikai Kódexszel kapcsolatos további információk
Amennyiben figyelmesen végigolvassa az Etikai Kódexet, 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 Belső Ellenőrzési Főosztály munkatársától.

Az Etikai Kódex betartása
Az Etikai Kódexben megfogalmazott magatartási szabályok és viselkedési normák
megismerését követően azok önkéntes követése kiemelt cél.
Az etikai normát sértő cselekedet vagy mulasztás kivizsgálására szolgáló eljárási
szabályokat, valamint az esetlegesen alkalmazandó jogkövetkezmények rendszerét „az
etikai és más előírásokat sértő helyzetek, visszaélések feltárásának és kivizsgálásának
rendjéről” szóló utasítás tartalmazza. Annak előírásaira is mindig figyelemmel kell lenni.
A MÁV Zrt. határozottan fellép az Etikai Kódexben megfogalmazottakat megsértő
személyekkel szemben, tekintet nélkül az adott személy pozíciójára. Ha egy-egy ügy
részleteinek megismerése során a belső szabályozás hiányosságaira derül fény, azok
haladéktalanul pontosításra, kiegészítésre kerülnek.

Jelzés az Etikai Kódex megsértéséről
Amennyiben az Etikai Kódexben foglaltak megszegését észleli, bejelentés megtételével
segítse a körülmények feltárását.
Bejelentés megtételére a MÁV Zrt. által a Belső Ellenőrzési Főosztály útján működtetett
elérhetőségek bármelyikén van lehetőség.
A bejelentő személyét is védelem illeti, a bejelentés megtételének ténye miatt a jóhiszemű
bejelentőt – amennyiben a MÁV Zrt. és leányvállalatai munkatársa – munkajogi vagy egyéb
hátrányos következmény 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 Kódexben 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.

A bejelentés ajánlott tartalma
Az Etikai Kódexbe ütköző magatartás észlelése esetén azzal segítheti a tények hatékony
feltárását, ha a tapasztalt helyzetet a lehető legrészletesebben ismertetve jelenti be a Belső
Ellenőrzési Főosztály által működtetett elérhetőségek valamelyikén. Ehhez lehetőleg írja le,
hogy mit, mikor és milyen körülmények között észlelt. Fogalmazza meg, hogy mi lehet Etikai
Kódexbe ütköző, és mellékelje azokat az esetleges dokumentumokat, információkat is,
amelyek állításait alátámasztják. Azzal nagyban segítheti a munkát, ha a bejelentésben saját
nevét és elérhetőségét is megadja. A megadott személyes adatok szigorú adatkezelési
szabályok kezelése mellett, zártan történik.
Az egyértelműen valótlan, illetve alaptalan bejelentések kivizsgálására nem kerül sor.

A bejelentés, illetve a kérdésfeltevés vagy tanácskérés lehetséges formái
A MÁV Zrt. által – a Belső Ellenőrzési Főosztály útján – a bejelentések fogadására, illetve
kérdések feltevésére és tanácsok kérésére működtetett elérhetőségek az alábbiak:






postai út: a Budapest 1426 Pf. 111. postafiók, vagy bejelentés tehető a MÁV
Vasútszolgálati postáján („B” posta) keresztül a Belső Ellenőrzési Főosztály címére,
elektronikus út: az etika@mav.hu e-mail cím,
az Etikai Portál, amely a MÁV Zrt. (www.mav.hu) honlapján működik,
telefon: a 06 (1) 511 39-57 telefonszámon,
személyes: a MÁV Zrt. Belső Ellenőrzési Főosztály munkatársánál, a 1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 54-60. címen.

A bejelentő
Bárki, aki az Etikai Kódexbe ütköző magatartást, helyzetet észlel, megoszthatja tapasztalatát
a fent megadott elérhetőségeken keresztül.

Az Etikai Kódex jóváhagyása, megismerése
Az Etikai Kódexben foglalt elveknek összhangban kell lenniük a megélt vállalati valósággal,
és ezáltal a hétköznapok részét kell képezniük valamennyi munkatárs számára. Ezen cél
elérése érdekében az Etikai Kódex tartalmát valamennyi munkatárssal meg kell ismertetni.
Ebben kiemelt szerepet kapnak a vezetők, akiknek egyrészt példát kell mutatniuk az Etikai
Kódexben foglaltak betartásában. Másrészt a vezetőknek meg kell bizonyosodniuk arról,
hogy az Etikai Kódex tartalmát a vezetésük alá tartozó valamennyi munkatárs ismeri, és
ezáltal a gyakorlatban is tudja alkalmazni, azzal összhangban cselekszik.
Az Etikai Kódex tartalmának munkatársakkal való megismertetését szolgáló eszközök:



a MÁV Zrt. valamennyi munkatársa részére biztosítja az Etikai Kódexhez való
hozzáférést,
az új munkatársakat a felvétel alkalmával egyrészt tájékoztatni kell az Etikai Kódex
létezéséről, másrészt annak egy példányát át kell adni számukra,





az Etikai Kódex szövegét valamennyi munkatárs részére a szolgálati helyen bármikor
hozzáférhetővé kell tenni. Ennek megfelelően minden vasúti szolgálati helyet a
szükséges példányszámmal el kell látni,
az Etikai Kódex szövegét teljes terjedelmében a MÁV Zrt. honlapján is
hozzáférhetővé kell tenni.

Az Etikai Kódex jóváhagyása és közzététele a helyben szokásos eljárás szerint történik, a
MÁV Zrt. esetében az Elnök-vezérigazgató hagyja jóvá, a MÁV Értesítőben közzétételre
kerül.
Az Etikai Kódex tartalmával kapcsolatos érdemi észrevételek, módosítási javaslatok az
etika@mav.hu elektronikus levélcímen vagy a Budapest 1426 Pf. 111. postafiók útján vagy a
MÁV Vasútszolgálati postáján („B” posta) keresztül a Belső Ellenőrzési Főosztály címére
vagy a 06 (1) 511 39-57 telefonszámon tehetők.

A MÁV Zrt. és leányvállalatai minden munkatársának közös érdeke, hogy az Etikai
Kódexben foglalt szabályoknak és normáknak megfelelő vállalati kultúra is hozzájáruljon a
versenyképes és magas színvonalú szolgáltatást nyújtó vasúttársasági működéshez,
különös tekintettel a közszolgáltatási feladatok ellátására.

Dávid Ilona s.k.
Elnök-vezérigazgató

