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Értékek és irányvonalak







A tulajdonosnők és a holding ügyvezetők előszava

Kedves kolleganők és kollegák!

Családi vállalatunk folyamatosan növekszik, bel- és külföldön 

egyaránt. A piac változásai, de maga a vállalatcsoport is  

folyamatosan új kihívások elé állít bennünket.  

Hosszú távú sikerességünk biztosítása érdekében minden  

üzleti területen, ahol jelen vagyunk, elengedhetetlen feladatunk, 

hogy vezető pozíciót érjünk el, és meg is tartsuk azt. Befektetünk 

cégünk fejlődésébe, és ösztönözzük a piaci részesedésünk  

folyamatos növekedését, illetve nyereségességünk emelését.  

Ezzel fenntartható és hosszú távú értékeket hozunk létre úgy a 

cégcsoport, mint vevőink számára.

Ezzel egyidejűleg modern és biztos munkahelyeket akarunk  

dolgozóink számára kínálni, illetve újabb munkahelyeket létre 

hozni. A kollegák egymás közötti jó légkörét, illetve a korrekt és 

sikeres együttműködést a szívünkön viseljük. 

Hogy sikeresen együtt tudjunk haladni ezen az úton, létrehoztuk  

a Zambelli vállalatcsoport Iránytűjét: ez képviseli azt az alapot,  

melynek megfelelően üzleti tevékenységünket végezzük.  

Tartalmazza azokat az értékeket, elveket és alapokat, melyekhez 

mi, mint európai szinten tevékenykedő vállalat, tartani akarjuk 

magunkat, és melyeken napi tevékenységünk nyugszik. 

Meggyőződésünk, hogy csak akkor tudunk hosszú távon is tartós 

értékeket létrehozni, ha viselkedésünk jogi és etikai szempontból 

is kifogástalan. Így elkötelezzük magunkat üzleti tevékenységünk 

fenntartható fejlesztése mellett, melyet minden dolgozónkkal, 

üzleti partnereinkkel, a környezettel és a társadalommal szemben 

tanúsított tisztelet és felelősségtudat jellemez. Büszkék vagyunk 

magas műszaki színvonalon álló termékeinkre és szakképzett 

dolgozóinkra.   



Minden egyes dolgozó viselkedése befolyásolja azt a módot,  

ahogy külső partnereink megítélik üzleti tevékenységünket.  

Ezért el is várjuk azt, hogy minden dolgozó betartsa az érvényes 

törtvényi előírásokat és a belső szabályokat. Ezzel Önök segítenek 

nekünk abban, hogy továbbra is biztosítsuk és fenntartsuk cégünk 

jó hírnevét, szavahihetőségét és feddhetetlen hírnevét.  

Köszönjük értékes együttműködésüket és támogatásukat abban, 

hogy a Zambelli vállalatcsoport értékeit erősítsük és megőrizzük. 

Haus im Wald, 2019. február 15.

Marietta Zambelli Sopalu'  Regina Zambelli Sopalu' 

Andreas von Langsdorff  Albert Hager
  (Tanácsadó testület)

Dr. Martin Dvořák
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ZAMBELLI IRÁNYTŰ

Céljaink

A Zambelli cégcsoport egy családi vállalkozás, mely a hosszú távú 

és stabil fennállásra törekszik. Ebben az értelemben azt tűztük  

ki célul, hogy az üzleti területeinken vezető pozíciót érünk el 

fejlesztésekkel, hatékonysággal és megbízhatósággal, illetve 

meg is tartjuk azt. Mindezek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a 

folyamatosságra és stabilitásra, illetve elkerüljük a nagy, aránytalan 

kockázatokat. 

Biztos és modern munkahelyeket szeretnénk dolgozóinknak  

kínálni, illetve további munkahelyeket létre hozni.  Fontos szá-

munkra a dolgozóink jó munkahelyi hangulata. Szeretnénk, ha 

munkanapjaikat örömmel, és az elért eredményekre büszkén 

töltenék el. 

Kinek szól az Iránytű?  

A Zambelli Iránytű a Zambelli cégcsoport összes cégében minden 

dolgozónak szól. Minden Zambelli dolgozónak, függetlenül attól, 

hogy dolgozó vagy vezető, egyértelművé kell tennie, hogy  

hogyan akarunk közösen, csapatban, ezen az úton járni. 

A dolgozók körébe tartoznak a részmunkaidőben, vagy határozott 

időtartammal foglalkoztatott személyek is. A munkaerő-kölcsönző 

cégeket is kötelezzük arra, hogy a Zambelli Iránytűt alkalmazzák a 

Zambelli cégekhez kölcsönzött személyek esetében is. 

Minden dolgozó megkapja az Iránytű egy nyomtatott példányát, 

köteles egy átvételi elismervényt aláírni róla, és azt az illetékes 

személyzeti osztályon leadni.
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Hierarchia

A Zambelli Iránytű minden irányelv és utasítás élén áll. Ez azonban 

nem a cégcsoport egyetlen szabályozása, melyet a Holding, és  

az egyes cégek, illetve termékterületek kiadnak. Mindezen  

szabályozások betartása természetesen nem mentesíti a  

dolgozókat az alkalmazandó helyi törvények ismerete és  

betartása alól.  
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ELVEINK ÉS ÉRTÉKEINK  

Elveink és értékeink a cégalapító Franz Zambelli filozófiáját és  

szellemét testesítik meg mindennapi munkánkban a cég, a  

vevőink, dolgozóink és üzleti partnereink javára. 

Először a vevőinkre gondolunk   

Vevőink igényeihez és megelégedettségéhez igazodunk, és  

ennek megfelelően cselekszünk. Úgy kezeljük vevőinket, ahogy 

mi is szeretnénk, hogy kezeljenek bennünket. Az a célunk, hogy 

innovatív és élenjáró termékeket fejlesszünk ki, és fenntartható 

értékeket hozzunk létre vevőink számára. A belső vevő is vevő! 

Gyorsan cselekszünk  

Európa-szerte tevékenykedő vállalatként folyamatosan  

alkalmazkodunk a változó piaci feltételekhez. Gyorsan hozunk 

döntéseket és ezeket haladéktalanul meg is valósítjuk. 

Az „Ich mach’s einfach.“ szerint cselekszünk 

Egyszerű megoldásokat keresünk, és ennek megfelelően  

cselekszünk, vevőink javát a szemünk előtt tartva. 
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Betartjuk a szavunkat 

Nem ígérünk meg semmi olyat, amit nem tudunk betartani. 

Megbízhatóság, a határidők betartása és a termékek minősége a 

legfontosabb számunkra. 

Folyamatos javulásra törekszünk

A termékek, szolgáltatások és folyamatok, illetve saját tudásunk  

és képességeink állandó javítása minden zambellis dolgozó  

számára lényeges cél és feladat. Pozitívan gondolkodunk, és 

hálásak vagyunk minden konstruktív kritikáért, még akkor is, ha 

vevőink reklamáció formájában utalnak a javítási lehetőségekre. 

Fel akarjuk fedni a hibák okát és meg akarjuk szüntetni azokat.  

Elismerjük a teljesítményt  

Magas színvonalú, lelkiismeretes munkát várunk, és honoráljuk a 

kimagasló teljesítményt. Nagyratörő célokat tűzünk magunk elé 

és a legjobbakhoz mérjük magunkat. A teljesítmény azt is jelenti, 

hogy jól menedzseljük magunkat és a munkahelyünket. 
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Tiszteletben tartjuk egymást  

Megbízunk dolgozóinkban és felelősséget bízunk rájuk.  

Mindenkinek megvan a lehetősége és a feladata, hogy a  

csapatban kifejtse a véleményét, hozzájáruljon a munkához 

és maximálisan kivegye a részét a közös tevékenységből. Meg 

akarjuk érteni a másikat, mielőtt azt akarnánk, hogy minket is 

megértsenek. Csapatként működünk együtt, és örülünk a közös 

sikereknek. 

Betartjuk a törvényeket és előírásokat 

Törvények, előírások és szabványok szabályozzák az együttélést, a 

versenyt, és termékeink minőségét. Ezekhez tartjuk magunkat. 
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A DOLGOZÓK JOGAI ÉS  
KÖTELEZETTSÉGEI

a) Alapelvek

A Zambelli cégcsoport kiáll az esélyegyenlőség, az értékek  

elismerése, a bizalom és a teljesítmény mellett. Dolgozóinknak 

kihívásokat kínálunk munkájukban, és igényes feladatokon  

keresztül késztetjük őket arra, hogy kihasználják a bennük rejlő 

lehetőségeket. Támogatjuk a kölcsönös bizalom, a tisztelet és  

a nyílt párbeszédek kultúráját. Minden zambellis dolgozónak  

joga van teljesítményének egyedi megítélésére. 

Olyan kultúrát ápolunk, melyben az emberek fejleszthetik  

tehetségüket és ötleteiket, és magas teljesítményre ösztönözzük 

őket. Vezetőinktől vezetői erényeket, céltudatosságot,  

felelősségtudatot, az újításokra való bátorságot és példaértékű 

viselkedést várunk. Támogatjuk dolgozóink fejlődését és díjazzuk  

a jó teljesítményeket.  

Támogatjuk minden dolgozónk felelősségteljes cselekvését és  

a csapatmunkát. Minden dolgozótól elvárjuk, hogy szükség 

szerint, személyes adottságainak megfelelően legjobb tudása, 

lelkiismerete és az általánosan elismert etikai alapelvek szerint 

cselekedjen. 

Figyelembe vesszük a munkaidőre, munka- és egészségvédelem-

re vonatkozó szabályozásokat, és tisztességes bérezést kínálunk. 

Ahol a helyi törvények biztosítják a dolgozók beleszólási jogát,  

ott ezeket betartjuk.
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b) Bármilyen hátrányos megkülönböztetés tilalma

A kölcsönös tisztelet képezi az értékek elismerésével fémjelzett 

munkakörnyezet alapját. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az 

emberi méltóságot és az emberi jogokat tiszteletben tartjuk, és 

védjük az egyéni személyiségi jogokat a munkahelyen. 

Bármilyen hátrányos megkülönböztetés, mint például nemi,  

családi állapotra vonatkozó, faji, bőrszín, származás, vallási  

hovatartozás, szexuális irányultság, fogyatékosság, politikai  

nézetek vagy más személyes ismertetőjegyek miatt tilos. Ebben  

az értelemben a Zambelli Iránytűben minden, a Zambellinél  

foglalkoztatott személyt dolgozónak nevezünk. 

Nem tolerálunk semmiféle szexuális zaklatást a munkahelyen.  

A szexuális zaklatás magában foglalja a nem kívánatos  

közeledést, érintéseket, kétértelmű vicceket, szexuális indíttatású 

nyelvhasználatot, pornográf tartalmak nem kívánt mutogatását 

vagy látható elhelyezését, illetve a szexuális engedmények  

nyomásgyakorlás vagy ígéretek által történő kikényszerítését.  

Nem tűrünk el semmiféle egyéb diszkriminatív zaklatást,  

fenyegetést, megfélemlítést vagy pszichológiai nyomásgyakorlást 

a munkahelyen. Nem tesszük nevetségessé kollegáinkat és nem 

zárjuk ki őket a társaságból. Kölcsönösen támogatjuk egymást a 

munkában.  

Nem tűrünk el semmiféle kényszer- vagy gyermekmunkát, sem a 

Zambellinél, sem beszállítóinknál vagy vevőinknél. 
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c) Drogok és alkohol fogyasztása a munkahelyen

A drogok veszélyeztetik a dolgozók döntési képességét és  

megnövelik a balesetveszélyt a munkahelyen. A drogok,  

vagy más olyan anyagok fogyasztása, melyek kábító vagy  

tudatmódosító hatással bírnak, szigorúan tilos a munkahelyen, 

még akkor is, ha ezeket a drogokat vagy anyagokat szabadon 

be lehet szerezni abban az országban, ahol a telephely található. 

Minden dolgozó drogos vagy egyéb befolyásoltságtól mentesen 

kezdi meg a munkavégzést. 

Alkoholt a munkaidőben, illetve a munkaközi szünetekben és  

az ebédidőben alapvetően nem szabad fogyasztani. Alkohol- 

fogyasztás után még gépjárművet kell vezetni, gépet működtetni, 

tevékenységet végezni, vagy döntéseket hozni. Minden dolgozó 

alkoholos befolyásoltságtól mentesen lép munkába, hogy ne 

veszélyeztesse a saját, és más dolgozók biztonságát.

Az egészségre való tekintettel a Zambellinél a zárt helyeken  

dohányzási tilalom van érvényben. A Zambelli cégek hozhatnak 

olyan szabályokat, melyek engedélyezik a dohányzást a  

szabadban, az erre kijelölt helyeken, a fizetett munkaidőn kívül. 

Ezek a helyek nem sérthetik meg a nemdohányzók védelméről 

szóló törvényi szabályozást. 
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d) Munkabiztonság és egészség a munkahelyen

A Zambelli vállalatcsoport számára a munkahelyi biztonság  

alapvető fontosságú dolog. Célunk a teljes mértékben  

balesetmentes munkahely, hiszen minden baleset eggyel  

több a kelleténél. 

Minden dolgozót felszólítunk, hogy a munkahelyén látókörébe 

kerülő baleseti kockázatokat azonosítsa be, és a lehető  

leggyorsabban tegyen jelentést róluk a mindenkori munkahelyi 

vezetőnek, vagy sürgős esetben saját maga szüntesse meg őket.

Minden dolgozó, megbízott és beszállító köteles betartani a  

telephelyeinken érvényes munkavédelmi előírásokat. 

Minden dolgozó egészsége nagyon fontos számunkra.  

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy védjük dolgozóink  

egészségét, és egészséges életmódra ösztönözzük őket. 

e) Szabadidő és szabadság

Kiállunk azért, hogy minden dolgozó megtalálhassa az egyensúlyt 

a munka és a szabadidő között. Figyelembe vesszük a törvényben 

szabályozott maximális munkaidőket. A szabadság a pihenést 

szolgálja. A mindenkori munkahelyi vezetőknek kell arról  

gondoskodni, hogy a dolgozók lehetőség szerint ténylegesen 

igénybe tudják venni a számukra járó szabadságnapokat. 
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ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÜNK ALAPJAI

a) A törvényi előírások betartása  

Tartjuk magunkat a mindenkor érvényes törvényi előírásokhoz. 

Az egyes társaságok szabadságában áll, hogy az érvényben levő 

törvényi előírások keretein belül szigorúbb belső szabályozásokat 

alkossanak. A dolgozók kötelesek a szigorúbb belső előírásokat 

betartani. 

b) Fenntarthatóság 

Kötelezzük magunkat arra, hogy üzleti tevékenységünket  

lehetőség szerint fenntarthatóan folytassuk. Folyamatosan  

azon dolgozunk, hogy a cégünk és termékeink fenntarthatóságát 

javítsuk. Ez nem csak az értékes erőforrások megóvását szolgálja, 

hanem nálunk, és vevőinknél is alacsonyabb költségeket  

eredményez. 

c) Ajándékok és meghívások elfogadása 

Nem fogadunk el olyan ajándékokat vagy meghívásokat, melyek 

elkötelezettséget vonhatnak maguk után. Szimbolikus ajándékok 

és meghívások elfogadása az üzleti életben elfogadott keretek 

között megengedett. Nagyobb ajándékok vagy meghívások  

elfogadása tilos, amennyiben túllépi a helyileg szokásos értéket.  

A csoport egyes társaságai előírhatnak dolgozóik számára a  

helyileg elfogadott értékeknél alacsonyabb értéket. 

Amennyiben egy, ezen értéket meghaladó értékű ajándék  

elfogadása megfelel az adott ország szokásainak és  

hagyományainak, és egy ilyen ajándékot kulturális okokból  

nem lehet visszautasítani, annak elfogadása megengedett. Az 
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ilyen jellegű ajándékokat azonban az összes dolgozó  

rendelkezésére kell bocsátani. Fel kell hívni az ajándékozó  

figyelmét erre a szabályozásra. 

Pénz, vagy pénzzel egyenértékű előnyök, mint például kölcsön, 

értékpapír vagy jutalék, harmadik személytől való elfogadása 

minden dolgozó számára tilos. 

d) Korrupció 

A Zambelli vállalatcsoport megtiltja a korrupció bármilyen 

formáját, mint például megvesztegetés, más előnyök nyújtása 

vagy elfogadása, tekintet nélkül arra, hogy ez közvetlenül, vagy 

közvetítőkön keresztül, magánszemélyek vagy magas rangú 

tisztségviselők számára történik. Különösen tilos ezen belül kétféle 

irányultság: az aktív megvesztegetés, és előny nyújtása harmadik 

személy számára, illetve a passzív megvesztegetés vagy előny 

elfogadása harmadik személytől, mely a jogellenes előnyhöz való 

jutást szolgálja. 

A korrupció büntetendő.

Tudatában kell lennünk annak, hogy a megvesztegetés bújtatott 

formában is megtörténhet, mint például az ügynököknek vagy 

közvetítőknek adott aránytalanul magas jutalékok, jótékonysági 

szervezeteknek juttatott adományok, vagy a kedvezményezett 

személyekhez közel álló harmadik személyeknek tett szívesség 

formájában. Kétség esetén a holding ügyvezetésével kell  

felvenni a kapcsolatot. 

A Zambelli vállalatcsoport tiltja a kenőpénz fizetését, még akkor 

is, ha ez néhány országban törvényes és szokásos, azért, hogy 

egy jogosan elvárható intézkedés egyáltalán megtörténjen, vagy 

gyorsabban történjen meg, mint például a vámoltatás soron kívüli 

elvégzése. 
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A politikai pártoknak vagy politikai tevékenységre fordítható 

támogatások fizetése a Zambelli társaságok számára alapvetően 

tilos. 

e)  Nemzetközi kereskedelmi korlátozások és  
exporttilalmak

A kormányok és nemzetközi szervezetek időlegesen kereskedelmi 

korlátozásokat vagy bojkottokat hirdetnek bizonyos termékekre 

adott országok vagy személyek ellen. A Zambelli vállalatcsoport 

elismeri a nemzetközi közösség szabályait. Üzleti tevékenységün-

ket kizárólag a nemzetközi előírásokkal összhangban végezzük, és 

nem exportálunk kereskedelmi korlátozások alá eső javakat vagy 

technológiákat. 

 

f ) Tisztességes verseny

Etikai alapelveinknek megfelelően üzleti tevékenységünket  

tisztességes módon, a nemzeti és nemzetközi versenyjogi  

szabályozásoknak megfelelően folytatjuk.  

Minden dolgozónk köteles a tisztességes verseny megőrzésére 

vonatkozó nemzeti és nemzetközi törvényeket betartani. Ide 

tartoznak mindenek előtt a tisztességtelen versenyre vonatkozó 

előírások és a kartelltörvények.  

Minden, a konkurenciával történő, vevőkre, árakra, értékesítési 

feltételekre, mennyiségi korlátozásokra, területi felosztásra vagy 

nyilvános pályázati kiírásokon beadott ajánlatokra vonatkozó 

megegyezés szigorúan tilos.  

Ugyancsak kerülendő információk más jellegű cseréje, mely  

a tisztességes versenyt korlátozhatná. Így például a  

versenytársainkkal folytatott kommunikációt a szükséges  
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minimális szinten kell tartani. Így nem beszélünk konkurenseinkkel 

üzleti stratégiánkról, és nem cserélünk velük érzékeny üzleti vagy 

műszaki jellegű információkat. 

Vegyes vállalati partnereinkkel csak olyan információkat osztunk 

meg, melyek a vegyes vállalat üzleti céljainak eléréséhez  

szükségesek. 

Megköveteljük beszállítóinktól is a versenyjogi szabályok  

betartását. 

g) Összeférhetetlenség

Biztosítanunk kell, hogy személyes tevékenységünk ne  

álljon ellentétben a Zambelli cégcsoport érdekeivel. Az  

összeférhetetlenség látszatát is el kell kerülni. 

Összeférhetetlenség akkor keletkezik, ha egy üzleti döntés  

meghozatalához egyidejűleg személyes érdekünk is fűződik.  

A személyes érdek egy hozzánk közel álló vagy baráti személy 

javára is fennállhat. Összeférhetetlenség gyanújának felmerülése 

esetén minden esetben tájékoztatni kell a munkahelyi elöljárót. 
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A ZAMBELLI VÁLLALATCSOPORT  
TULAJDONÁNAK VÉDELME 

a) Üzemi tulajdon

A Zambelli vállaltcsoport telephelyein és irodáiban található  

berendezések a napi munka elvégzésére szolgálnak, és a  

dolgozók kötelesek azokat gondosan kezelni. 

Tilos a dolgozók számára a Zambelli társaságok tulajdonát  

személyes célokra használni, azokat szándékosan megrongálni 

vagy tönkretenni. 

Minden társaságnál és minden telephelyen intézkedéseket  

kell hozni, hogy az üzemi tulajdont, mindenekelőtt az  

épületállományt hosszú távon karban tartsák és értékmegőrzését 

biztosítsák, és az ügyvezetők kötelesek ezek érvényességét  

rendszeresen felülvizsgálni. 

A közös tartózkodási, pihenő- illetve szociális helyiségekben, a 

zuhanyzókban és mellékhelyiségekben, illetve az összes szociális 

infrastruktúrában az összes dolgozó közösen és azonos  

mértékben járul hozzá a rend és a tisztaság fenntartásához.  

A fenti létesítményeket kifogástalanul tiszta állapotban hagyjuk, 

ugyanúgy, ahogy ezeket mi is találni szeretnénk. 

Bizonyos üzemi tulajdont, mint például laptopok, és mobil- 

telefonok, a dolgozók a mindenkori társaság szabályozásának 

megfelelően magáncélokra is használhatják. A mobiltelefonok  

és az internet munkaidő közbeni, magáncélra való használatát  

a legszükségesebbekre kell korlátozni. 

A vállalati gépjárművek magáncélú használatára külön  

szabályozás vonatkozik. 

5
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A cégek telephelyein parkolóhelyek állnak a dolgozók  

rendelkezésére. A táblával ellátott parkolóhelyek kivételével a 

parkolás minden kijelölt területen hierarchikus szabályozás  

nélkül megengedett. 

Az üzemi területeken a mindenkori közlekedési szabályok  

érvényesek; a kihelyezett táblák utasításait be kell tartani. 

b) Szellemi tulajdon

Védjük a Zambelli vállalatcsoport szellemi tulajdonát, mint  

például szabadalmak, márkák, szerzői jogok, design, üzleti titkok, 

mintadarabok, modellek, know-how, és tiszteletben tartjuk mások 

szellemi tulajdonát. 

A Zambelli vállalatcsoport szellemi tulajdona nagy értéket  

képvisel, melynek védelmére minden dolgozónak különös  

gondot kell fordítania. Mielőtt a szellemi tulajdont harmadik  

személynek átadnánk, vagy bármilyen módon a telephelyeken  

hozzáférhetővé tesszük, megfelelő megállapodást kell aláírni a 

Zambelli vállalatcsoport jogainak védelméről. 

Minden dolgozó köteles a beszállítók, vevők, vagy egyéb  

harmadik személyek által elkövetett, szellemi tulajdon elleni  

vétséget haladéktalanul jelenteni a holding ügyvezetésének. 
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INFORMÁCIÓK, ADATOK, DOKUMENTUMOK 
KEZELÉSE

a) Bizalmas információk

Minden dolgozó köteles a Zambelli vállalatcsoportra vonatkozó 

bizalmas információkat biztonságosan tárolni, és ezeket csak 

olyan mértékben hozzáférhetővé tenni a munkatársak számára, 

amennyire azt a mindenkori üzleti cél elérése szükségessé teszi. 

Ez ugyanilyen mértékben igaz azokra a bizalmas információkra is, 

melyeket harmadik felek bíznak ránk. 

A bizalmas információk körébe tartoznak különösen a termékekre 

vagy folyamatokra vonatkozó műszaki adatok, marketing- vagy 

értékesítési stratégiák, belső beszerzési árlisták, vevői adatok, nem 

nyilvános pénzügyi adatok, pénzügyi tranzakciókra, polgári vagy 

büntetőjogi perekre vonatkozó információk, és minden személyes 

adat. 

Az irodákban a dolgozók által tárolt minden bizalmas adatot el 

kell zárni a munkahely elhagyásakor. 

b) Adatvédelem

A Zambelli vállalatcsoport nagyon komolyan veszi a dolgozók  

személyes adatainak védelmét. A helyi adatvédelmi  

rendelkezésekkel összhangban ezeket az adatokat csak  

abban a mértékben dolgozzuk fel, ami a munkaviszony  

keretein belül szükséges.

    

6
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c) Dokumentumok kezelése

Dokumentumok kezelése alatt a dokumentumok létrehozását, 

tárolását és megsemmisítését értjük. 

Pontosan és teljes körűen dokumentáljuk üzleti folyamatainkat. 

Minden, az üzleti ügyekkel kapcsolatos dokumentumot – ide 

értve az elektronikus adatokat is – a törvényben meghatározott 

időtartamon keresztül tároljuk. A törvényben meghatározott 

tárolási idő lejárta után a dokumentumokat a holding előírásainak 

megfelelően meg kell semmisíteni. A cégtörténeti szempontból 

jelentős dokumentumokat azonban meg kell őrizni.

Semmilyen körülmények között sem lehet megsemmisíteni  

olyan dokumentumokat, melyek egy közvetlenül előttünk álló, 

vagy folyamatban levő bírósági vagy vizsgálati folyamatra  

vonatkoznak. Kétség esetén kapcsolatba kell lépni az üzleti  

terület, vagy a holding ügyvezetésével.
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KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK

A médiával egységes, nyitott és tiszteletteljes módon  

kommunikálunk. Ezenközben alapvetően nem adunk ki  

információkat folyamatban levő ügyekről és nem fűzünk  

véleményt a híresztelésekhez. 

Dolgozóinkat lehetőség szerint a médiával és egyéb  

érintettekkel egy időben tájékoztatjuk.    

7
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KIHÁGÁSOK
 

Minden dolgozónk követi az ebben az Iránytűben leírt etikai és 

morális alapelveket. 

Az ez elleni kihágásokat az ide vonatkozó törvények, az egyes 

társaságok belső előírásainak és a munkajogi megállapodásoknak 

megfelelően szankcionáljuk. 

A kihágásokat a mindenkori munkahelyi elöljáróval vagy a  

személyzeti részleggel kell közölni, ugyanígy az ügyvezetők is 

rendelkezésre állnak. Ezek az illetékes helyek biztosítják a kihágást 

bejelentő dolgozók személyiségi jogainak lehetőség szerinti  

védelmét. A szándékosan téves bejelentéseket és a tudatosan 

hamis gyanúsításokat ugyanígy következetesen szankcionáljuk. 

8
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TÁJÉKOZTATÁS

A mindenkori munkahelyi elöljáró a tájékoztatás elsődleges  

forrása a Zambelli Iránytűre vonatkozó kérdésekben. Az  

ügyvezetők is szívesen állnak rendelkezésre tájékoztatással. 

9
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ÉRVÉNYESSÉG

A Zambelli Iránytűt a tulajdonosnők, a holding ügyvezetői és a 

Zambelli vállalatcsoport ügyvezetői fogadták el 2019. február 15.-

ével, és az azonnali érvénnyel lép hatályba. 

Grafenau, 2019. február 15.
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