
Irányelv a feddhetetlen magatartásról.  
Ami közös iránymutatást ad nekünk  
a Daimlernél. Magatartási alapelveink  
és cselekvési vezérelveink.
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Előszó.   3

Kedves Munkatársak!

Mit jelent a feddhetetlenség a Daimlernél? Milyen értéknek kell érvényesülniük a 
vállalaton belüli és az üzleti partnerekkel és az ügyfelekkel fennálló kapcsolatokban?

Ezek és ezekhez hasonló kérdések kerültek megvitatásra hónapokon át a „Párbe-
széd a feddhetetlenségről“ című kezdeményezés keretén belül 2011 novembere 
óta, minden vállalati részleget, hierarchiát, funkciót és telephelyet átfogó módon.

Az igazgatóság - a vezetőkkel, a munkatársakkal és a munkavállalók képviselői-
vel folytatott intenzív egyeztetést követően - új magatartási irányelvet dolgozott 
ki, amelyről tárgyalásokat folytatott és megállapodást kötött a konszern üzemi 
tanácsával, valamint a vezetők szóvivői bizottságával is. Ennek során figyelembe 
vették a feddhetetlenség témakört érintő, a vállalat egészére kiterjedő egyezetési 
folyamat eredményeit. Az eddigi magatartási irányelv helyébe lépő és a konszern 
egészére érvényes új irányelv így közösen megfogalmazott értékeken alapszik.

Az irányelv tekintetbe veszi a munkatársaknak a megfelelő magatartásra vonatkozó 
szabályozás átláthatóságára és egyértelműségére vonatkozó többször kinyilvánított 
igényét. Ennek köszönhetően leegyszerűsödik az irányelv szabályainak alkalmazása.

Közös célunk, hogy a feddhetetlenséget a Daimlernél még inkább magától értető-
dő értékké tegyük. Saját cselekedeteivel mindenki hozzájárulhat a közösen képvi-
selt vállalati kultúrához.

Erich Klemm Heinrich Flegel
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Bodo Uebber

Dieter Zetsche
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Wolfgang Bernhard

Wilfried Porth
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1. A csúcsteljesítmény kötelez.
A Daimler konszern több mint 125 éve mértékadó. 
„A legjobbat – vagy semmit!“, ezt a követelményt 
támasztotta egykor Gottlieb Daimler saját maga elé, 
amellyel máig mércét állít a világszerte tevékenykedő 
Daimler AG autóipari konszern számára, és ösztönző 
vezérmotívumként szolgál a vállalat minden foglalkoz-
tatottjának. Közösen a legjobbat szeretnénk adni, 
a legjobbat szeretnénk nyújtani, és a legjobbak 
szeretnénk lenni - minden tekintetben: a termékeink 
minősége, technológiai színvonala és tervezése terén, 
a társadalmi és szociális felelősségvállalásunkkal, a 
vállalaton belüli bánásmóddal, az üzleti partnereinkkel 
folytatott együttműködés során, az ügyfeleinkkel való 
kapcsolattartás terén ugyanúgy, mint üzleti sikerünk-
kel. Eközben szem előtt tartjuk a fenntarthatóságot.

2. Felelősségvállalás - szociális, társadalmi, globális. 
Ha valaki a Daimlerhez hasonlóan vezető pozíciót sze-
retne betölteni, és azt meg is szeretné tartani, annak 
felelősséget kell vállalnia. Csak így lehet hosszú távon 
és tartósan sikert elérni. 

A Daimler felvállalja szociális felelősségét, ami a 
Global Compact-nak is alapjául szolgál. A Global Com-
pact-ból fakadó kötelezettségek végrehajtása céljából 
a Daimler megállapodott a nemzetközi munkavállalói 
képviselettel a „A Daimler szociális felelősségének az 
alapelvei”-ről.

Ehhez tartozik a munkatársaink iránti felelősség.  
Az ő munkájuk és motivációjuk közös vállalati sikerünk 
mértékadó tényezői. Ezért a Daimlernél minden  
vezetőnek tisztelettel és megbecsüléssel kell munka-
társaival bánnia, tekintet nélkül a vállalatnál betöltött 
feladatukra vagy pozíciójukra, tekintet nélkül a nemük-
re, vallásukra, bőrszínükre vagy származásukra.  
Mert mindenki tiszteletet érdemel. A sokféleség pedig 
gazdagít. Az ötletek, látásmódok és képességek széle-
sebb skálája folytán javítja a vállalati döntések minő-
ségét, és hozzájárul ahhoz, hogy kölcsönösen jobban 
megértsük mások szempontjait. Ennek előfeltétele, 
hogy az egymás közötti érintkezést a tolerancia, a 
nyitottság, a bizalom és a korrektség határozza meg. 
Ezért igazgatótanácsainktól, az ügyvezető szervek 
tagjaitól és vezetőinktől elvárjuk, hogy példamutató 
magatartásukkal jó vállalati légkört teremtsenek, 
igazságosak legyenek ítéleteikben, és meghallgatásra 
találjanak náluk a  munkatársaik problémái. A bizalom 
és a felelősségvállalás kultúráját szeretnénk ápolni.
 
Ezzel foglalkoztatottjaink számára lehetővé tesszük 
a megfelelő, egyenlő bánásmódot biztosító fizetést. 
Gondoskodunk munkahelyi biztonságukról és egész-
ségvédelmükről ugyanúgy, mint szakmai fejlődésük 
támogatásáról és alapvető jogaik védelméről a munka-
helyen. Munkafeltételeinket szeretnénk úgy kialakítani, 
hogy elősegítsék a munka, a család és a magánélet 

összeegyeztethetőségét. Ennek érdekében bizalommal 
működünk együtt a munkavállalói képviseletekkel, és 
hagyjuk, hogy a szociális felelősség alapelvei irányít-
sanak minket, amelyekről a Daimler az egész konszern 
munkavállalói képviseletével meg is állapodott. 

Vállaljuk, és eleget teszünk az erőforrásokkal való 
kíméletes bánásmódra irányuló felelősségünknek 
is. Ez érvényes a vállalat emberi munkaerejének vagy 
vagyonértékeinek az alkalmazására és a természeti 
erőforrások - energiaforrások, nyersanyagok vagy 
egyéb javak - használatára egyaránt. 

Értékteremtő folyamatainkat úgy szeretnénk kialakíta-
ni, hogy hozzájárulhassanak ahhoz, hogy a következő 
generációk számára sértetlen ökológiai, szociális és 
gazdasági életfeltételeket hagyjunk hátra. Ezért a 
Daimler konszern egyik márkajellemzőjét a környezet-
kímélő gyártásnak és a fenntartható termékeknek kell 
alkotniuk. 

Tudatában vagyunk annak, hogy vállalatként fele-
lősséggel is tartozunk a közjóért. Ez nem csak azt 
jelenti, hogy betartjuk azoknak az országoknak a tör-
vényeit, amelyekben tevékenykedünk. Sokkal inkább 
szeretnénk ahhoz is hozzájárulni telephelyeinken, hogy 
az infrastruktúra, a szociális helyzet és az életminőség 
javulhasson. Gazdálkodásunkkal és termékeinkkel az 
emberek javát és szükségleteit akarjuk szolgálni. 

Ha valaki a Daimlerhez hasonlóan globálisan működik, 
akkor ezen kívül globális felelősséget is kell vállalnia. 
Ezért csatlakoztunk 2000-ben alapító tagként az Egye-
sült Nemzetek Global Compact kezdeményezéséhez. 
Ezzel arra köteleztük magunkat, hogy saját vállalkozói  
tevékenységünk során óvjuk az emberi jogokat, tiszte-
letben tartjuk a munkavállalók és érdekképviseleteik 
jogait, a környezettel kíméletesen bánunk, és meggá-
toljuk a korrupciót. A Global Compact LEAD-csoport-
jának tagjaként ezen kívül feladatunk, hogy hatha-
tósan közreműködjünk a Global Compact cselekvési 
alapelveinek betartatásában nemcsak munkatársaink 
esetében, hanem üzleti partnereinknél és ügyfeleink-
nél is. Itt főleg a korrupció ellen folytatott világméretű 
küzdelemről van szó, a korrupciótól szenvedő társadal-
mi viszonyok javítása és a tisztességes verseny lehető-
vé tétele céljából. Arra használjuk piaci helyzetünket, 
hogy ebben is élen járjunk. Meggyőződésünk, hogy 
ez erősíti jó hírünket a világban, és tartós gazdasági 
sikert biztosít számunkra.

I. Ami közös iránymutatást ad nekünk a Daimlernél.

6
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Ami közös iránymutatást ad nekünk a Daimlernél.   7

3. Feddhetetlenség - fő prioritás.
A lelkesedés, fegyelem, megbecsülés és feddhetet-
lenség azok az értékek, amelyek a Daimler számára 
vezérmotívumokként szolgálnak, annak tudatában, 
hogy a gazdasági csúcssikerek tartósan csak akkor 
érhetők el, ha a vállalati cselekvés elfogadott és 
tisztességesnek számító etikai alapelvekhez igazodik. 
Kezdettől fogva bebizonyosodott, hogy az értékkö-
zösségek tartósan jobb értékteremtő közösségek. 
Ezért arra törekszünk, hogy a lehető legjobb sikerrel, 
egyúttal becsületesen és feddhetetlen módon kössünk 
üzleteket. 

Ez a vonatkozó törvények betartását feltételezi. De a 
vállalati belső szabályok is segítenek nekünk ebben. 
Megszabják számunkra az irányt, és konkrétan 
meghatározzák, hogy mi kívánatos, megengedett 
vagy tilos. Ezzel szabályaink olyan cselekvési keretet 
tűznek ki a vállalatnál, amelyen belül mindenki biztos 
alapon, saját felelősségére cselekedhet. De ezeknek 
a szabályoknak vállalati értékeinkkel és lényegében 
foglalkoztatottjainknak a „becsületes”, feddhetetlen 
cselekvésről alkotott elképzeléseivel is egyezniük kell. 
Mert a szabályokat csak így fogadják el, és tartják be 
meggyőződésből, csak így lehet az előírásokat a fog-
lalkoztatottak akaratával összhangba hozni, csak így 
valósul meg a feddhetetlenség a vállalati gyakorlati élet 
során. És ahhoz, hogy a szabályoknak felismerhetően 
súlya legyen, szükség van arra is, hogy különösen ve-
zetőink a szabályokkal összhangban, példamutatóan, 
következetesen és ezáltal hitelesen cselekedjenek. 

Azonban a szabályok egyedül nem mindig biztosítanak 
elegendő iránymutatást. Ez főleg olyan helyzetekben 
igaz, amikor egymásnak ellentmondó érdekek mérle-
gelésével kell döntést hozni, hogy a dolgok a helyükre 
kerülhessenek. A szabályok gyakran csak absztrakt 
előírásokat, és nem konkrét magatartási vagy döntési 
segédleteket kínálnak az egyes esetekre nézve. Ilyen-
kor az ember főleg csak a saját megítélésére hagyat-
kozhat annak tekintetében, hogy mi a jó, és mi a rossz. 
De éppen ilyenkor fontos tudni, hogy a saját belső 
iránytű összhangban áll-e azzal, amit a vállalat elvár, 
és aminek a konkrét cselekvés és döntés során végső 
soron mérvadónak kell lennie.

4. Azonos irányt kell tartani.
Annak érdekében, hogy az ember megbizonyosodhas-
son, és kellő magabiztossággal hozzon döntéseket, 
hogy dilemmás helyzetekben is saját felelősségére 
dönthessen, a vállalaton belül egyetértésnek kell ural-
kodnia a feddhetetlenség mindenki számára mérvadó 
alapelveiről. A vezetők, foglalkoztatottak és érdekkép-
viseleteik nyílt párbeszéde hasznos ilyen esetben. Így 
megegyezésre jutunk arról, hogy miben áll a feddhe-
tetlenség a vállalatnál, ami aztán a szabályokban és 
a saját felelősségű cselekvésben mutatkozik meg. A 
Daimler egész vállalatánál párbeszédet kezdtünk erről, 
és ezt tartósan folytatni is fogjuk. A beosztottak teljes 
köréből és a vezetők minden szintjéről erre a meg-
egyezési folyamatra adott pozitív visszhang megerősít 
minket ebben. Nagy az igény rá, és egyetértés ural-
kodik abban a tekintetben, hogy egy ilyen párbeszéd 
elősegíti a hétköznapi munka során a feddhetetlensé-
get és a korrektséget, támogatja a felelősöket nehéz 
döntéseikben, hozzájárul egymás jobb megértéséhez, 
és elmélyíti a bizalommal teli együttműködést - a sike-
res és becsületes üzletkötések érdekében.

5. Szabályok, amelyek biztonságot és támogatást 
nyújtanak.
Ez az Irányelv a feddhetetlen magatartásról az eddig 
folytatott párbeszéd eredményeire és felismerései-
re épül. Ennek során egyértelműen kiderült, hogy a 
kölcsönös tisztelet, a személyes megbecsülés, a saját 
cselekedetekért vállalt felelősség, a korrekt, átlát-
ható és egyenes viselkedés, a kölcsönös bizalom, a 
kollegialitás, valamint a világos és érthető szabályok 
a legtöbb foglalkoztatott szerint a feddhetetlenség 
alapvető előfeltételei a vállalaton belül. Ezek a közösen 
kidolgozott magatartási alapelvek ezért bekerülnek 
ebbe az irányelvbe. Az irányelv szabályai magatartási 
alapelveket rögzítenek, kijelölik a jogokat és a köteles-
ségeket, és olyan cselekvési irányvonalakat tartal-
maznak, amelyek a Daimler minden foglalkoztatottja 
számára érvényesek, hogy ezzel biztonságot és támo-
gatást adjanak a vállalat érdekében végzett tevékeny-
ség során. Ahol a szabályok nem segítenek tovább, ott 
a kollégáktól és/vagy az adott vezetőktől kell tanácsot 
kérni. Ezen kívül a feddhetetlen magatartás kérdései 
esetén a HR, valamint a Jogi és Megfelelőségi Osztály 
munkatársai is tanáccsal és támogatással szolgálnak. 
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» A feddhetetlenség nem keresi a kiskapukat. «
Igazgatósági vezető, Németország

» A hierarchia szintjétől függetlenül minden  
egyes személy megbecsülése. «
Vezető, Brazília

» A feddhetetlenség egyet jelent a fennálló  
szabályokhoz igazodó józan ésszel. «
Igazgatósági munkatárs, Németország

» Kezeld úgy a többieket, mint ahogy Te is  
elvárnád azt másoktól. «
Igazgatósági munkatárs, Németország
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Magatartási alapelveink és cselekvési vezérelveink.   9

A Daimlernél, mint világszerte tevékenykedő konszernnél, 
globális felelősséggel viseltetünk. Ezért köteleztük magun-
kat, hogy az Egyesült Nemzetek Global Compact kezde-
ményezésének alapelveit megőrizzük. Külön jelentőséget 
tulajdonítunk a következő alapelveknek:

- az emberi jogok védelme

- az alapvető jogok a munkánál, különösen az egyesülési 
szabadság és a kollektív cselekvések joga, a diszkrimi-
náció megszüntetése a munkaerő-felvételnél és a fog-
lalkoztatásnál, valamit a kényszer- és a gyermekmunka 
elutasítása 

- a fenntartható környezetvédelem

- a korrupció leküzdése.

Azon munkálkodunk, hogy ne csak mi, hanem üzleti part-
nereink és ügyfeleink is kövessék ezeket az alapelveket. 

Ezen kívül betartjuk a nemzetközi és helyi törvényeket és 
előírásokat. Közösen gondoskodunk arról, hogy a Daimler 
konszernnél mindenki betartsa azokat a törvényeket és 
rendelkezéseket, amelyek munkánkra vonatkoznak.

II. Magatartási alapelveink és cselekvési  
vezérelveink.
1. Óvjuk az emberi jogokat, és betartjuk a 
törvényeket. 
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» A feddhetetlenség személyes alapértékeimhez 
tartozik. Olyan munkakörnyezetet szeretnék 
teremteni, amely megerősíti az itt dolgozó 
munkatársakat. «
Igazgatósági munkatárs, Dél-Afrika

» A feddhetetlenség egyet jelent a csapatba  
vetett bizalommal. «
Vezető, Brazília

» Mindenkinek példaképnek kellene lennie. «
Fejlesztési részleg munkatársa, Németország

» A nyitottság, az átláthatóság és az őszinteség 
képezi minden együttműködés alapját. «
Igazgatósági munkatárs, Németország

» A jó munkahelyi légkör sikerhez vezet. «
Pályakezdő igazgatósági munkatárs, Németország
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Az egymással és másokkal való érintkezés során olyan vállalati kultúrát követünk, ame-
lyet a nyitottság és a tolerancia, a tisztelet és az udvariasság, valamint a korrektség és a 
bizalom határoz meg. 

Fontos, hogy minden foglalkoztatott hagyatkozhasson arra, hogy méltóságát és személyi-
ségét mindenki és mindenkor tiszteletben tartja. Tisztelettel viseltetünk egymás iránt.

Támogatjuk a sokféleséget, és betartjuk az egyenlő bánás-
mód parancsát. 
A sokféle ötlet, látásmód és képesség javítja munkánk minőségét, és így ezek biztosítják 
hosszú távú sikerünket. Szeretnénk profitálni a társadalom, a nyelvek, a kultúrák és az 
életmódok sokféleségéből. Támogatjuk, és tiszteletben tartjuk ezt a sokféleséget. Ezért 
senkit sem diszkriminálunk, és minden emberrel egyformán bánunk - tekintet nélkül a 
következőkre:

– származás, eredet és nemzetiség
– vallás és világnézet
– politikai és szakszervezeti tevékenység
– nem és szexuális irányultság
– életkor
– fogyatékosság
– egészségügyi állapot.

Védjük mindenkinek a személyiségi jogait.
Közös feladatunk, hogy korrekt és kollegiális munkakörnyezetet teremtsünk. Ez csak ak-
kor sikerülhet, ha mindenki iránt tisztelettel vagyunk, és kölcsönösen tekintettel vagyunk 
egymásra. Ezért nem tűrjük sem az olyan megnyilvánulásokat, sem az olyan magatartást, 
amelyek ellenségességhez és agresszivitáshoz vezethetnek kollégáinkkal, üzleti partnere-
inkkel vagy ügyfeleinkkel szemben.

A munkahelyi zaklatás (mobbing) minden formája tilos a Daimlernél. Az ilyen viselkedés 
ellen határozottan fellépünk.

Védjük mindenkinek a magánszféráját.
A bizalommal teli együttműködés előfeltételezi, hogy foglalkoztatottjaink, üzleti partnere-
ink és ügyfeleink magánszféráját tiszteljük, és védjük. Ez ugyanúgy vonatkozik az egymás 
közötti magatartásunkra, mint az információk használatára és feldolgozására. Ezért csak 
olyan mértékig gyűjtünk, dolgozunk fel, és használunk személyekre vonatkozó adatokat, 
amennyire azt a törvények, rendelkezések és a mi belső irányelveink megengedik.

A személyekre vonatkozó információkat biztonságosan őrizzük, és megtesszük a szüksé-
ges óvintézkedéseket a jogosulatlan használat megakadályozására.

2. Korrekt módon bánunk egymással  
és másokkal.

Magatartási alapelveink és cselekvési vezérelveink.   11
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Vezetőink felelősségteljesen cselekszenek,  
és megbecsülést tanúsítanak.
A felelősségteljes cselekvéshez felelősségteljes vezetők kellenek. Ezért minden szin-
ten elvárjuk vezetőinktől, hogy a feddhetetlen magatartás tekintetében példamutató 
funkciójuknak eleget tegyenek, a foglalkoztatottak számára ezzel útmutatást nyújtsanak, 
és jó munkahelyi légkörről gondoskodjanak. A munkatársaik iránt tanúsított közvetlen 
hozzáállással („nyitott ajtó elve“) lehetővé teszik a nyílt eszmecserét. 

Kiállunk a jó együttműködés mellett.
Együttműködésünket a tiszteletnek és a kölcsönös megbecsülésnek kell jellemeznie. 
Ez azt jelenti, hogy megengedjük a különböző véleményeket, a problémákról nyíltan 
beszélünk, és közösen megoldásokat keresünk. Csak így jöhet létre egy olyan környezet, 
amelyet a bizalom, a tolerancia és a korrektség határoz meg.

Biztonságos és korrekt munkafeltételekről gondoskodunk. 
A Daimler konszern garantálja a munkabiztonságot és a munkahelyi egészségvédelmet 
a munkahelyen. Ennek során minimális követelményekként figyelembe vesszük az adott 
helyi és nemzeti rendelkezéseket. Olyan munkafeltételeket teremtünk, amelyek moti-
válnak, és ösztönöznek. Úgy akarjuk alakítani munkakörnyezetünket, hogy a munka, a 
család és a magánélet egymással jól összeegyeztethető legyen.

Minden munkavállalóval, a munkavállalók képviselőivel és a szakszervezetekkel bizalom-
mal teli együttműködést folytatunk. Ennél arra törekszünk, hogy a vállalat érdekeit és a 
foglalkoztatottak érdekeit korrekt módon összeegyeztethessük. Vitás ügyek esetén is az 
marad a célunk, hogy közösen megteremtsük, és megőrizzük a konstruktív együttműkö-
dés teherbíró alapját. 

Elkötelezzük magunkat a siker mellett.
Nagyfokú teljesítőkészséggel, motivációval és csapatszellemmel végezzük feladatainkat. 
Felelősséget vállalunk saját cselekvésünkért, és gondosan és hatékonyan végezzünk 
munkánkat.

Tudásunkkal és készségeinkkel hozzájárulunk a vállalati sikerhez, képesítést szerzünk, 
és a jövő kihívásaival elkötelezetten és hozzáértő módon nézünk szembe. E tekintetben 
minden foglalkoztatott ötletei és javaslatai előbbre visznek minket. Előmozdítjuk, és tá-
mogatjuk őket. Mindeközben kollegiálisan és egymást tekintetbe véve működünk együtt.
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A hibákat esélyként fogjuk fel.
A hibákból tanulni akarunk. Ennek fontos előfeltétele a hibák beismerése. De a hibákra 
és a helytelen magatartásra utaló figyelmeztetés is kívánatos és elvárt magatartás. Csak 
így tudjuk közösen elhárítani a munkavállalóinkat és a vállalatot ért károkat.

Azok a munkavállalók, akik a hibákat és a helytelen magatartást szóvá teszik, vagy 
jelentik, nem részesülnek hátrányban. Hasonlóképpen korrekt módon bánunk azokkal a 
munkavállalókkal, akiknek helytelen magatartást rónak fel. 

Ügyelünk vállalatunk tulajdonára és vagyonára.
Közös érdekünkben áll, hogy a Daimler konszern tulajdonát és vagyonát megőrizzük. 
Számunkra magától értetődő, hogy a vállalat vagyonértékeit védjük, azokkal gondosan, 
és kíméletesen bánunk, nem használjuk szakszerűtlenül vagy engedély nélkül saját 
céljainkra, vagy nem sajátítjuk ki saját magunknak. Az eltulajdonított, elsikkasztott vagy 
visszaéléssel megszerzett pénz- és tárgyi eszközök hiányoznak vállalatunknak, és mind-
annyiunkat megkárosítják. 

Ügyelünk az átláthatóságra és az arányosságra.
A felelősségteljes együttműködés olyan döntéseket előfeltételez, amelyek átláthatóak és 
követhetőek. Csak ekkor találnak elfogadásra. Ezért az ellenőrzéseknél és a vizsgálatok-
nál is nagy súlyt fektetünk az átláthatóságra, és az érintettekkel korrektül bánunk.

A helytelen magatartásra következetesen kiegyensúlyozott és követhető intézkedésekkel 
reagálunk. Ennek során a Daimler konszern az arányosság elvét követi. Ezért minden 
esetben megvizsgáljuk, milyen következmények alkalmasak, szükségesek és arányosak. 

Magatartási alapelveink és cselekvési vezérelveink.   13
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A „Párbeszéd a feddhetetlenségről“ kezdeményezés keretén belül, a  
konszern egészére kiterjedő párbeszédet folytattuk arról, hogy mit  
jelent a feddhetetlenség a Daimlernél. Az alábbiakban kollégáik néhány 
visszajelzését olvashatják.
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» Bizalom: A sikeres együttműködés alapja. «
Gyártási részleg üzemi tanácsi tag, Németország

» Korrektség a munkatársakkal, a beszállítókkal 
és az ügyfelekkel szemben. «
Fejlesztési részleg munkatársa, Németország

» Ügyfeleink és üzleti partnereink korrekt 
vállalatként tekintenek ránk. «
Vezető, Németország

» A belső tartásra épülő, egymás közötti  
korrekt és őszinte kapcsolat. «
Igazgatósági munkatárs, Németország

» Gazdasági eredményeinket mindig  
a feddhetetlenség talaján érjük el. «
Igazgatósági pályakezdő munkatárs, Németország
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A verseny motivál, és maximális teljesítményekre ösztönöz. Célunk, hogy a legjobb ter-
mékekkel a legjobb üzleteket kössük a legjobb, vagyis becsületes módon. Ezért verseny-
társainkkal korrekt módon bánunk, és üzleti partnereinkkel és ügyfeleinkkel tisztelet- és 
bizalomteljesen működünk együtt. Ezen közös alapelvek képezik az együttműködés és az 
üzleti tranzakciók alapját.

Ennek érdekében közvetlen üzleti partnereinket aszerint választjuk ki, hogy mennyire 
tartják be azokat az alapelveket, amelyeket saját magunknak írtunk elő ebben az irány-
elvben. Üzleti kapcsolatainknál ügyelünk arra, hogy ezeket az alapelveket be is tartsák. 
Az olyan üzleti partnereket és ügyfeleket, akik az emberi jogokat, a munkavállalói jogokat 
a „Grundsätze der sozialen Verantwortung bei Daimler“ (A szociális felelősség alapelvei a 
Daimlernél) című dokumentum értelmében, a környezet védelmére irányuló jogokat vagy 
a korrupció tilalmát megsértik, elutasítjuk.

Kiállunk a korrekt verseny mellett,  
és betartjuk a törvényeket.
Síkra szállunk azért, hogy a piacokon korrekt verseny uralkodjék, és betartjuk a kartell-elle-
nes és a versenyre vonatkozó érvényes törvényeket. Tilos az olyan jogellenes megállapo-
dás és előre egyeztetett magatartásmód, amely a verseny korlátozását célozhatja, vagy 
idézheti elő. Ha ezeket felfedezzük, azonnal megakadályozzuk, és szankcionáljuk. 

Világszerte folytatott tevékenységeink és az új piacok feltárása során ezen kívül további 
törvényeket és szabályokat kell betartanunk. Ezek különösen:
– a külgazdasági jog, az exportellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket is beleértve,
– az adó- és vámjog,
– a pénzmosásra vonatkozó törvények,
– a terrorellenes törvények.

Bizalmasan kezeljük, ami titkos.
Az üzleti titkok, mint pl. a találmányok, az új termékek vagy jármű-koncepciók, valamint 
az aktuális értékesítési adatok értékesek. Mivel ezek biztosítják versenytársainkkal szem-
ben az előnyünket. Ezért minden titkos üzleti információt bizalmasan kezelünk, és nem 
adjuk őket tovább jogosulatlanul.

Hasonlóképpen tiszteletben tartjuk versenytársaink, üzleti partnereink és ügyfeleink 
üzleti titkait.

Számunkra ez az elv érvényes: Nem vesztegetünk és nem 
hagyjuk magunkat megvesztegetni.
Nem kötünk üzletet mindenáron. Csak korrekt és jogszerű módon akarunk megbízásokat 
elnyerni. A Daimler konszern nem tűri munkavállalói vagy üzleti partnerei részéről az 
erkölcstelen és korrupt eljárást, és eljár ezek ellen. Mert a korrupción alapuló döntések 
erkölcstelenek, torzítják a versenyt, ártanak a vállalat vagyonának és hírnevének, és 
megsértik a közjót. 

3. Üzleti partnereinkkel és ügyfeleinkkel 
együtt vagyunk sikeresek.
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A pártokkal, bel- és külföldi hatóságokkal, valamint tisztségviselőkkel való érintkezés 
során különösen ügyelünk a feddhetetlen üzleti viselkedésre. Semmilyen körülmények 
között nem adunk pénzt, juttatásokat vagy egyéb pénzbeli előnyöket köztisztviselők, 
közszolgálati alkalmazottak vagy egy állami vállalat foglalkoztatottjai részére azért, hogy 
megbízásokat vagy előnyöket szerezzünk a Daimler konszern vagy más személyek részé-
re. Ehhez tartjuk magunkat akkor is, ha hivatali eljárásoknál ilyen szolgáltatásokat várnak 
tőlünk, vagy ilyenek „szokásosak”. Ugyanígy lemondunk arról, hogy megengedhetetlen 
fizetésekkel befolyást gyakoroljunk magánvállalatokkal történő konkrét üzletkötésekre.

Üzletkötéseink során mindig ügyelünk arra, hogy kerüljük üzleti partnerünk vagy ügyfe-
lünk befolyásolásának még a puszta látszatát is.

A Daimler konszern felvilágosítással és rendszeres ellenőrzésekkel gondoskodik arról, 
hogy a korrupt magatartást megakadályozzák, vagy felfedjék, és megtegyék a szükséges 
lépéseket. Piaci befolyásunkat arra akarjuk használni, hogy a korrupció elleni küzdelem-
ben is élen járjunk. Meggyőződésünk, hogy ez erősíti jó hírünket a világban, és tartós 
gazdasági sikert biztosít számunkra. 

A személyes érdekeket és a vállalat  
érdekeit alaposan mérlegeljük. 
A Daimler konszern tiszteletben tartja foglalkoztatottjai személyes érdekeit és magánéle-
tét. A személyes vagy a saját pénzügyi érdekek nem befolyásolhatják az üzleti döntése-
ket, mert az üzleti érdekekkel konfliktusba kerülhetnek. 

Ezért elkerüljük az olyan helyzeteket, amelyekben a személyes vagy a saját pénzügyi 
érdekek konszernünk vagy üzleti partnereink érdekeivel ütköznek.

Ha ilyen érdekkonfliktusok állnak fenn, akkor azokat feltárjuk, és az adott vezetővel közö-
sen olyan megoldást keresünk, amelynél a Daimler konszern érdekei nem csorbulnak. 

Érdekütközések adódhatnak pl. akkor, ha alkalmazottak:
– ajándékokat és meghívásokat fogadnak el, kínálnak fel vagy adnak
– testületi tagok egy másik vállalatnál, mellékfoglalkozást vállalnak, vagy versenytársak-

nál részesedéssel bírnak.

Ezekben az esetekben a cselekvést a következőkhöz kell igazítani:

Ajándékok, támogatások és meghívások.
A Daimler munkavállalóiként nem szabad üzleti partnereinket és ügyfeleinket arra ösztö-
nöznünk, kérnünk, ill. azt követelnünk tőlük, hogy ajándékokat, más támogatásokat vagy 
meghívásokat, személyes szolgálatokat vagy szívességeket nyújtsanak a mi részünkre 
vagy mások részére. 

Elutasítjuk az üzleti partnerek és ügyfelek ajándékait, egyéb juttatásait vagy meghívásait, 
ha ezek értékük folytán döntéseinket befolyásolhatják, vagy a befolyásolás benyomását 
kelthetik.

Az üzleti partnerek által részünkre kínált árengedményeket és egyéb kedvezményeket 
csak akkor fogadjuk el, ha azokban a Daimler AG vagy konszerntársaságainak minden 
munkavállalója részesül.

Az üzleti partnerek és ügyfelek önként nyújtott reklám- és alkalmi ajándékait megfelelő 
értékben és keretek között fogadhatjuk el. A megfelelősség vizsgálata során az 50 eurós 
értékhez igazodunk.
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Az üzleti partnerek és ügyfelek étkezési vagy rendezvénymeghívásait csak akkor fo-
gadjuk el, ha azokat önként tették, üzleti alkalomra szólnak, nem aránytalanul gyakran 
fordulnak elő, és a megvendégelésre a szokásos együttműködés keretein belül kerül sor, 
valamint az nem túlzott.

Az ajándékok, juttatások vagy meghívások megfelelősségét illető kétely esetén egyeztes-
sük felettesünkkel.

Ha ajándékokat és juttatásokat kapunk, vagy étkezésen, illetve rendezvényeken veszünk 
részt, akkor azt nyilvánosságra hozzuk, és dokumentáljuk, amennyiben azok értéke az 
ajándékok és a juttatások esetében az 50 euró értéket, meghívások esetén pedig a 100 
eurót meghaladja. Az egyéb törvényi rendelkezések alapján fennálló bejelentési kötele-
zettségeket ez nem érinti.”

Az üzleti partnerek és ügyfelek részére szintén csak megfelelő mértékben és a szokásos 
üzleti tevékenység keretén belül nyújtunk ajándékokat és juttatásokat. 

Ha üzleti partnereket és ügyfeleket hívunk meg, akkor ebben az esetben is tartania kell 
az alkalomnak megfelelő keretet. Nem szabad azt a látszatot kelteni, mintha ezáltal vala-
kit függőségbe akarnánk hozni.

Testületi tagságok és mellékfoglalkozások.
Csak akkor lehet tagságot vállalni egy másik gazdasági vállalat igazgatótanácsában, fel-
ügyelő bizottságában vagy tanácsadó testületében, ha ezt a Daimler konszern igazgatóta-
nácsa előzetesen engedélyezte.

A mellékfoglalkozásokat megkezdésük előtt közölni kell az illetékes felettessel, akinek 
ezeket meg kell vizsgálnia az esetleges érdekütközések tekintetében. Ha ilyen érdeküt-
közés áll fenn, akkor a mellékfoglalkozás megtiltható, ha a vállalat jogos érdekei állnak 
szemben vele. 

Részesedések.
A Daimler konszern munkavállalóiként csak akkor szerezhetjük meg, és birtokolhatjuk 
üzleti partnerek vagy versenytársak tulajdonrészeit vagy részesedéseit, ha 
– ez kismértékű, és
– az érdekütközés vagy annak látszata ki van zárva.

Ezt a szabályozást nem szabad úgy kikerülni, hogy a részesedést a munkavállaló megbí-
zásából harmadik személyek szerzik meg, vagy birtokolják.

A bennfentes tudást megtartjuk saját magunknak. 
A Daimler konszern a korrekt és fenntartható értékpapír-kereskedelem mellett száll síkra. 
Ezért mi is hozzájárulunk a bennfentes kereskedelem megakadályozásához. Mert a Daimler 
konszern bennfentes információinak jogosulatlan ismerete a Daimler részvényeinek árfolya-
mát jelentősen befolyásolhatja, és csökkentheti a befektetők bizalmát. Ez tőzsdei értékün-
ket negatívan befolyásolhatja, és árthat tekintélyünknek a nyilvánosság előtt. 

Bennfentes információknak számítanak az olyan információk, amelyek nem nyilvánosak, 
és amelyekhez a foglalkoztatottak tevékenységük keretében jutnak hozzá. Ezek közé 
számítanak többek között a következőkre vonatkozó információk:
– pénzügyi eredmények és az osztalékok módosításai,
– fúziók és felvásárlások,
– technikai innovációk és a rendelésállomány, 
– a vezetőség szervezetének vagy az üzleti kapcsolatoknak a fontos módosításai.

Ezeket a nyilvánosságra nem hozott információkat bizalmasan kezeljük, nem használ-
juk őket magánjellegű értékpapír-üzletkötésekhez, és nem adjuk ezeket jogosulatlanul 
tovább – családunkból vagy baráti körünkből a közeli bizalmasaink részére sem. 
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» Felelősség a régió és az ott élő emberek iránt. «
Gyártási részleg üzemi tanácsi tag, Németország

» Minden munkatársnak ismernie kell  
a feddhetetlenség pontos értelmezését,  
és a feddhetetlenség szellemiségének  
megfelelően kell viselkednie az ügyfeleinkkel  
és kereskedőinkkel szemben «
Igazgatósági munkatárs, Kína

» A jó hírnév hosszú távú sérülése rosszabb  
a rövid távon nem teljesülő céloknál. «
Igazgatósági gyakornok, Németország

» A vállalat részei vagyunk, és ezért is el  
kell fogadnunk a saját felelősségünket. «
Vezető, Németország
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Felelősséggel viseltetünk a közjóért.
A Daimler konszern, mint világszerte vezető vállalat telephelyein szociális, oktatási és 
tudományos, művészeti és kulturális, valamint sporttal kapcsolatos intézményeket, 
projekteket vagy rendezvényeket támogat, hogy ezáltal társadalmi hasznot teremtsen. A 
Daimler ezen kívül elkötelezetten részt vesz a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtásban.

A Daimler konszern foglalkoztatottjainak nagyfokú segítőkészségét - amire egy kiemelt 
példa a  ProCent kezdeményezés, amellyel közhasznú projekteket támogatnak bel- és 
külföldön - , azáltal támogatja, hogy saját részével járul hozzá a foglalkoztatottak adomá-
nyaihoz.

Üdvözöljük az önkéntes elkötelezettséget.
Az önkéntes elkötelezettség tartja össze a társadalmat. Mivel vállalatunk komolyan 
veszi felelősségét a közjó iránt, üdvözöljük, és támogatjuk munkavállalóink önkéntes 
tevékenységeit - függetlenül attól, hogy ezek politikai-demokratikus, társadalmi vagy 
szociális-karitatív tevékenységek.

A Daimler nyilvánosság előtti képviselete.
A munkavállalók megnyilvánulásaira a szabad véleménynyilvánítás joga érvényes. Ha 
rendezvényeken, a nyilvánosság előtt vagy szabadon hozzáférhető kommunikációs fóru-
mokon véleményt nyilvánítunk, akkor ügyelünk arra, hogy személyes nézeteinket ekként 
azonosítsuk. Ha a vállalat megbízásából jelenünk meg nyilvánosan, akkor viselkedésünk 
vagy megnyilvánulásaink során ügyelünk arra, hogy a Daimler konszernt és jó hírét ne 
érje kár. 

Kiállunk termékeink minősége és biztonsága mellett.
A jövő mobilitását a lehető legbiztonságosabbá akarjuk tenni, és valóra akarjuk váltani a 
balesetmentes vezetésre irányuló jövőképünket. Ezért a legmagasabb fokú minőségben 
és az állandó minőségi javításokban, valamint járműveinkben olyan innovációk alkalma-
zásában bízunk, amelyek fokozzák a biztonság színvonalát. Ezek alapvetőek a Daimler 
konszern növekedése és sikere szempontjából. 

Fenntarthatóan dolgozunk, és kíméljük az erőforrásokat.
Új mobilitás-koncepcióinkkal eleget teszünk a növekvő agglomerációk arra irányuló 
igényeinek, hogy csökkentsék a környezeti terheléseket, és eközben biztosítsák a 
mobilitást. Évente egyszer fenntarthatósági jelentésben hozzuk nyilvánosságra gyártásunk 
és termékeink környezetkímélő hatásának javítására irányuló intézkedéseinket, és 
eszmecserét folytatunk azokkal, akik üzleteink működését figyelemmel kísérik, vagyis  
az érdekeltekkel.

4. Tudatában vagyunk társadalmi és szociális 
felelősségünknek.
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Átlátható párbeszédet folytatunk  
a politikával és a társadalommal.
Világszerte tevékenykedő vállalatként sokféle olyan politikai változásnak és döntésnek 
vagyunk alávetve, amelyek üzleti cselekvésünket befolyásolják. Ezért a Daimler konszern 
jövője biztosításának szempontjából fontos, hogy vállalatunk érdekeit a kormányokkal, 
szövetségekkel és szervezetekkel, valamint a társadalmi csoportokkal folytatott nyílt 
párbeszédben képviseljük. Hasonló módon foglalkozunk javaslataikkal, és figyelembe 
vesszük az érdekeiket is. 

Átláthatóvá tesszük adományainkat  
és szponzorálási tevékenységeinket.
Ügyelünk az adományok és a szponzorálási tevékenységek átláthatóságára. Önként ado-
mányozunk, nem várunk ellenszolgáltatást, és tartjuk magunkat az érvényes törvények-
hez vagy helyi rendelkezésekhez.

Szponzorálásunkat arra használjuk, hogy a hírnevünket és a nyilvánosság rólunk alkotott 
képét pozitívan alakítsuk. 
 
A politikai pártok, jelöltek vagy politikai hivatalt betöltő személyek részére adományo-
kat és egyéb juttatásokat, szponzorálást és egyéb pénzbeli értékeket a Daimler csak az 
igazgatótanács döntése alapján nyújt.
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A Daimler konszern elvárja igazgatótanácsaitól, az ügyvezető szervek tagjai-
tól, vezetőitől és foglalkoztatottjaitól ezen Feddhetetlen magatartásról szóló 
irányelv betartását. Minden foglalkoztatott kötelessége, hogy megismerje ezen 
irányelv tartalmát, ismerje, és aszerint cselekedjen, mivel ez az irányelv képezi 
mindennapi munkánk alapját.

Vezetőink gondoskodnak arról, hogy minden foglalkoztatott ismerje, és be-
tartsa a Feddhetetlen magatartásról szóló irányelvet. Kérdések esetén ők az 
elsődleges kapcsolattartó személyek, és támogatják abban beosztottaikat, 
hogy jogszerűen és értékeinknek megfelelően cselekedjenek.

Rajtuk kívül az irányelvvel kapcsolatos kérdések esetén a HR, Jogi és a Group 
Compliance részlegek is tanáccsal és támogatással szolgálnak.

A Feddhetetlen magatartásról szóló irányelv nem szabályozhatja minden rész-
letre kiterjedően konszernünk előírásait, eljárásait és rendelkezéseit. Ameny-
nyiben a Daimler konszern pontosabb irányelveket, utasításokat vagy rendel-
kezéseket adott ki bizonyos tényállásokra vonatkozóan, akkor azok kötelező 
érvényűek. 

Az üzleti egységek, szakmai részlegek vagy az adott telephelyek sajátossá-
gai kiegészítő szabályozásokat tehetnek szükségessé. Ezek a szabályozások 
ugyanúgy kötelező érvényűek.

A Feddhetetlen magatartásról szóló irányelv vagy a Daimler más irányelvei-
nek és szabályainak a megsértése az arányosság elvének megőrzése mellett 
következményekkel járhat a munkaviszony tekintetében, és más jogi következ-
ményeket is vonhat maga után. 

5. A Daimler Feddhetetlen magatartásról  
szóló irányelvének betartása.
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» Megfelelő módon cselekedni, még akkor is,  
ha nem figyel minket senki. «
Igazgatósági munkatárs, USA

» A feddhetetlenség számomra alapvető erkölcsi 
elv. A feddhetetlenség segít eldönteni, hogy mit 
tehetek meg és mit nem.«
Igazgatósági munkatárs, Kína

» Ha a feddhetetlenség nálunk stabilan rögzül, 
akkor az tovább erősíti a munkakapcsolatainkat 
és a valahová tartozás érzését. «
Gyártási részleg munkatársa, Dél-Afrika

» A feddhetetlenség feltétele a saját  
cselekedeteink iránti felelősség. «
Igazgatósági munkatárs, Németország

» Nagyon egyszerűen: Korrektnek kell lenni!  
A feddhetetlenség eleinte tehernek tűnt.  
Időközben azonban inkább megkönnyebbülést 
eredményezett. A feddhetetlen magatartás 
büszkévé és erőssé tesz. «
Igazgatósági munkatárs, Németország
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Az idézetek összegyűjtésére a “Párbeszéd a feddhetetlenségről” kezdeményezéssel összefüggő rendezvényeken  
és a munkatársi portálon került sor. Mivel a visszajelzések legtöbbször névtelenek voltak, nincs lehetőség a 
hozzászóló személyek utólagos azonosítására.

Állapot: 2012.november 1. A munkatársi portálon található Egységes Szabálygyűjteményben (ERD) jelenleg  
rendelkezésre álló változat van érvényben.
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Daimler márka-portfólió.
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Mercedes-Benz Cars

Daimler Trucks

Mercedes-Benz Vans

Daimler Buses

Daimler Financial Services
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Daimler AG
Stuttgart, Germany
www.daimler.com
www.daimler.mobi
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