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Az ICL 
  vezetőségétől



Nagy örömmel mutatjuk be Önnek az ICL 
Etikai Kódexének legújabb változatát. A 
Kódex ismerteti az ICL alapvető értékeit, 
valamint vezetőink és alkalmazottaink 
etikus magatartásának irányelveit.

Ez egy fontos dokumentum, mivel 
az ICL vállalati kultúrája ezeken az 
értékeken alapszik. Ide tartozik, hogy 
üzleti tevékenységeinket tisztességesen 
és átláthatóan végezzük, felelősséget 
vállaljunk a tetteinkért, törekedjünk a 
kiválóságra, tiszteletben tartsunk másokat, 
illetve vállaljunk határozott kötelezettséget 
a biztonságért, a környezetért és azon 
közösségek jólétéért, amelyekben 
dolgozunk.

Ezek az értékek, valamint azon 
elkötelezettségünk, hogy betartsunk 
minden törvényt, jogszabályt, 
megfelelőségi programot és eljárást, 
nemcsak létfontosságúak a folyamatos 
növekedésünk és sikerünk szempontjából, 
de egységes magatartási kódexként is 
szolgálnak alkalmazottaink számára, akik 
különféle kultúrákban élnek és dolgoznak 
az egész világon.

Mivel kritikus jelentőségű, hogy a 
Kódex munkaéletünk részévé váljon, 
eljuttattuk alkalmazottaink számára az 
egész világon. Ezenkívül valamennyi 
alkalmazottunkat kiképezzük, és útmutatást 
adunk a helyi Etikai Bizottságok és 
megfelelőségi tisztviselők számára belső 

Kedves ICL-Munkatárs!

jelentési eljárások és mechanizmusok 
megvalósításával, a Kódex elveinek és 
értékeinek beillesztése érdekében.

Minden egyes nap, amikor a 
mezőgazdasági hozamok növelésén, 
az élelmiszerek minőségének javításán, 
tiszta energia és víz szolgáltatásán és ipari 
anyagok ezrei teljesítményének javításán 
dolgozunk, etikai vonatkozású döntésekkel 
kerülünk szembe. Ahhoz, hogy az ICL-t 
valóban globális vállalattá fejlesszük, 
kiépítsük működési képességeinket és 
javítsuk a hatékonyságunkat, folyamatosan 
foglalkoznunk kell nemcsak azzal, hogy 
hová tartunk, de azzal is, hogy miként 
jutunk el oda. Ez az Etikai Kódex hozzásegít 
bennünket ahhoz, hogy helyes döntéseket 
hozzunk és megfelelő magatartást 
tanúsítsunk.

Ahhoz, hogy a lehető legjobbak legyünk, 
az ICL szervezeti kultúrája részét kell, hogy 
képezze a folyamatos tanulási, változási 
és kiválóságra való törekvés, valamint az 
eredményesség iránti eltökéltség. A Kódex 
betartása hozzá fog segíteni bennünket e 
kultúra ápolásához és céljaink eléréséhez.

Szívélyes üdvözlettel:
Az ICL vezetősége
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A törvény, a jogszabályok, 
a szakmai szabályok, az 
eljárások és megfelelőségi 
programok betartása

Az ICL valamennyi alkalmazottja, tisztviselője és 
igazgatója az ICL-nél végzett tevékenységéhez 
kapcsolódóan köteles mindenkor és feltétel 
nélkül betartani az összes vonatkozó törvényt, 
jogszabályt, szakmai szabályt, ICL-ejárást és 
megfelelőségi programot. Az ICL-lel szembeni 
kötelességei részeként egyetlen alkalmazottnak 
sem kell megsértenie semmilyen rá vonatkozó 
jogi követelményt vagy szakmai szabályt. Ne 
feledje - a törvény és az Etikai Kódex betartása 
mindig az ICL és alkalmazottai érdekeit szolgálja 
a legkedvezőbb módon. 

Értékeink



Tisztesség az üzletben 
minden üzleti tevékenységünkben 
becsületesek, tisztességesek, átláthatók és 
tisztességesek vagyunk.

Felelősség 
Teljes felelősséget vállalunk tetteinkért 
és teljesítményünkért, és azért, hogy 
megfeleljünk részvényeseink elvárásainak. 

Kiválóság és folyamatos 
fejlődés
 Mindig arra törekszünk, hogy a legjobbat 
nyújtsuk. Mindenkit, aki velünk dolgozik - 
munkatársainkat, ügyfeleinket, szállítóinkat, 
üzleti partnereinket - a kiválóságra 
ösztönzünk. Ezt biztosítjuk az általunk 
végzett munkában, folyamatainkat és 
a szolgáltatásainkat a legmagasabb 
színvonalon teljesítjük. Igényesek vagyunk 
saját magunkkal és másokkal szemben is, 
és nyitottak maradunk az építő kritikára és 
jobbító szándékú javaslatokra. 

Mások tisztelete
 Mindenkivel udvariasan és tisztelettel 
foglalkozunk, értékeljük az eltérő 
véleményeket, üdvözöljük a sokféleséget, 
és lehetőséget adunk arra, hogy kifejezzék 
magukat, ügyelünk az emberek jólétére és 
tiszteletben tartjuk a munkán kívüli élet 
iránti igényüket.

Elhivatottság a biztonság 
iránt
 Az ICL elhivatott mindazon emberek 
egészségének és biztonságának 
védelmében, akik részesei 
tevékenységeinknek, illetve akik azokban 
a közösségekben élnek, amelyekben 
működünk. Nem leszünk elégedettek 
addig, amíg nem sikerül kiküszöbölni 
minden sérülést, foglalkozási betegséget és 
bizonytalan feltételt.

Elhivatottság a környezet 
iránt
akárhol is tevékenykedjünk, vállalkozásunk 
vezetése közben tiszteletben tartjuk és 
gondozzuk mind a helyi, mind a globális 
környezetet, és szisztematikusan kezeljük a 
vezetési kockázatokat a fenntartható üzleti 
növekedés ösztönzése érdekében. Nem 
elégszünk meg addig, amíg nem sikerül 
kiküszöbölnünk a tevékenységeinkből 
származó környezetkárosító eseményeket. 
Folyamatosan törekszünk termékeink és 
működéseink környezeti teljesítményének 
fokozására.
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Mi az az  
   etikai kódex?



Az etika azokra az elvekre vonatkozik, 
amelyek segítségével megválaszoljuk azt 
a kérdést, hogy mi a megfelelő és helyes 
cselekvési mód, ha egy olyan kétséggel 
vagy helyzettel találkozunk, amelyre 
nincsenek szabályok vagy útmutatások.  

Egy vállalat etikai kódexe egy olyan 
dokumentum, amely kifejezi a vállalat 
alapértékeit és meghatározza a vállalat 
etikus és megfelelő vezetésére vonatkozó 
útmutatásokat bármilyen rangban és 
poszton.

Mindannyiunknak naponta kell olyan 
döntéseket hoznunk, amelyeknek etikai 
következményeik vannak.  Az Etikai Kódex 
célja, hogy útmutatást adjon egy etikai 
kétely felmerülése esetén, és hogy segítsen 
bennünket annak a megfelelő döntésnek 
a meghozatalában, amely rávilágít az ICL 
értékeire és felsorakoztat bennünket a 
vállalat mögött.

Mindannyian, az ICL alkalmazottai, 
vezetőségi és igazgatótanácsi tagjai 
mind kötelesek vagyunk az ICL Etikai 
Kódexe szerint tevékenykedni, tekintettel 
a vállalaton belüli döntéseinkre. A kódex 
szigorúan hatályba lép, és a megsértésével 
azonnal foglalkozunk. 

A következő öt fejezet felrajzolja az ICL 
értékeit és alapelveit, valamint azt a 
módot, ahogyan ezeket az ICL különböző 
tevékenységi területein alkalmazzuk: Az 
ICL és alkalmazottai - hivatkozás a vállalat 
alkalmazottakkal szembeni kapcsolatára 
és kötelezettségeire; A vállalati tulajdon 
megfelelő használata és megőrzése; 
Vállalatvezetés becsülettel és integritással 
- hivatkozás a különböző külső jogi 
személyekkel szembeni kapcsolatainkra; 
Elhivatottságunk a környezet védelme iránt; 
és Elhivatottságunk a közösségek iránt, 
amelyekben működünk.
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Etika kódexünk 
   tartalmának 
      összegzése 



Az ICL és alkalmazottai
 Foglalkoztatási jogok
 Egészség és biztonság a munkahelyi környezetben
 A diszkrimináció és a zaklatás megelőzése
 Mások tisztelete
 Alkalmazottak adatvédelme
 Munkavégzés a megfelelőségi programokkal és eljárásokkal összhangban
 Érdekütközések elkerülése

A vállalat tulajdonának megfelelő használata és megőrzése
 Az ICL tulajdonának védelme
 Az ICL titoktartásának védelme

Tisztesség és egységesség a vállalkozás vezetésében
 Az ICL és ügyfelei, szállítói és üzleti partnerei
 Szerződő munkatársak
 Versengés az üzleti küzdőtéren
 Jelentés és együttműködés kormányzati hatóságokkal
 Kenőpénz és korrupció

Elhivatottság a környezet védelme iránt

Elhivatottság a közösségek iránt, amelyekben 
tevékenykedünk 
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Az ICL és  
   alkalmazottai





Az ICL sikere az alkalmazottak 
képzettségének, szorgalmának és 
elhivatottságának tulajdonítható. Az embert 
tekintjük az ICL legfontosabb tőkéjének.  

Foglalkoztatási jogok
az ICL folyamatos növekedésének, 
fejlődésének és előrehaladásának 
alapfeltétele alkalmazottaink jogainak 
figyelembe vétele és tiszteletben tartása.  

Egészség és biztonság a 
munkahelyi környezetben
egy személy élete és egészsége elsőrendű 
fontosságú, és mi feltétel nélkül elfogadjuk 
ezt az elvet. Az ICL elhivatott a biztonságos 
és egészséges munkahelyi környezet 
megteremtése iránt alkalmazottai számára. 
Semmilyen körülmények között sem 
kötünk kompromisszumot a biztonsággal 
kapcsolatban. 

Munkával kapcsolatos feladatainkat 
körültekintően kell végeznünk, mert 
semmi sem jogosít fel bennünket 
arra, hogy munkatársaink életét 
kockáztassuk. A biztonsági eljárások 
megsértése valamennyiünket 
veszélyeztet.

Az ICL elhivatott a biztonságos és 
egészséges munkahelyi környezet 
biztosítása iránt mindazokkal 
szemben, akik részt vesznek 
tevékenységünkben. Semmilyen 
körülmények között sem kötünk 
kompromisszumot a biztonsággal 
kapcsolatban. 

A diszkrimináció és a 
zaklatás megelőzése
elhivatottak vagyunk a törvényben 
meghatározott emberi jogok tiszteletben 
tartása iránt, bárhol is tevékenykedjünk.

A diszkrimináció vagy a zaklatás semmilyen 
formáját nem tűrjük. Ez nemcsak a törvény 
által tiltott, hanem ellentétes annak a 
munkahelyi környezetnek a szellemiségével 
is, amelynek megteremtésére az ICL 
törekszik. 

Ezért mi, az ICL alkalmazottai, tisztviselői 
és igazgatói egyáltalán nem tűrjük a 
diszkrimináció és a zaklatás egyetlen 
formáját sem, történjen akár tettlegesen 
vagy szóban, bármilyen körülmények 
között.

Ezenkívül az ICL támogatja az egyenlő 
esélyek biztosítását minden alkalmazottja 
és minden munkára jelentkező számára, 
megkülönböztetés vagy diszkrimináció 
nélkül. 

Ezért mi, az ICL alkalmazottai, tisztviselői és 
igazgatói tartózkodunk a diszkriminációtól 
és ellenezzük annak minden formáját 
bármely személlyel szemben, beleértve 
többek között a vallás, a faji, etnikai 
hovatartozás, a nemzetiség, a nem, a 
szexuális beállítottság, az életkor, a 
nemváltás vagy a megváltozott képességek 
alapján történő diszkriminációt.
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Q: Csapatunkban van egy alkalmazott, aki beszédzavarral küzd, és 
rendkívül furcsa, amikor beszél. A csapat néhány tagja kötekedik vele és 
tréfát űznek belőle. Nem akarok harcolni velük, de rosszul érzem magam 
velük. Mit tehetnék?

V: Etikai Kódexünk ezt mondja: “Mi, az ICL alkalmazottai, tisztviselői és 
igazgatói egyáltalán nem tűrjük a diszkrimináció és a zaklatás egyetlen 
formáját sem, történjen akár tettlegesen vagy szóban, bármilyen 
körülmények között.” Ezért Önnek nem kell félreállnia, ha ilyen zaklatást 
tapasztal. Ha lehet, tegye meg, amit tud az új munkatárs védelme érdekében, 
és feltétlenül jelentse az esetet közvetlen felettesének, a Személyzeti osztály 
egyik tagjának, a megfelelőségi tisztviselőnek vagy az Etikai Bizottságnak, 
amelyik létezik az Ön szervezeténél.

A kódex életre keltése...

A kódex életre keltése...

Q:  Az egyik alvállalkozónk meghívott egy általa szervezendő partira. 
Elmehetek?   

V:Tekintettel az ajándékokra és a személyes megkülönböztetésre, Önnek 
eleget kell tennie a vállalatnak a kérdéssel kapcsolatos irányelvének. Ha 
bármilyen kétsége lenne, kérje közvetlen vezetője, a Személyzeti osztály 
egyik tagjának, a megfelelőségi tisztviselő vagy az Etikai Bizottság tanácsát, 
ha valamelyik létezik az Ön szervezeténél.

Az ICL támogatja az egyenlő esélyek biztosítását minden alkalmazottja és minden 
munkára jelentkező számára, megkülönböztetés vagy diszkrimináció nélkül.
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Mások tisztelete
mi, az ICL alkalmazottai és tisztviselői 
tiszteljük munkatársainkat, és becsülettel és 
tisztességgel bánunk egymással.  

Alkalmazottak 
adatvédelme
tiszteletben tartjuk az alkalmazottak 
adatainak védelmét, és ezért nem hozunk 
jogosulatlan fél tudomására olyan 
információt, amely feltehetően sérti az 
egyén személyiségi jogait.

Munkavégzés az 
ICL megfelelési 
programjának és 
eljárásainak megfelelően
az ICL számos belső megfelelési 
programmal rendelkezik. Ezeknek a 
programoknak a célja, hogy tisztázzák 
a jogi intézkedéseket és eljárásokat, 
és meghatározzák a betartásukat 
biztosító mechanizmusokat. Ezeknek 
a programoknak és eljárásoknak a 
követése nemcsak az ICL-nél való 
alkalmazás részeként szükséges, hanem 
ez képezi az alapját folyamatos szervezeti 
kiválóságunknak és tartós létezésünknek, 
növekedésünknek és fejlődésünknek.

Érdekütközések elkerülése
kerülnünk kell a tényleges vagy látszólagos 
összeférhetetlenséget az ICL-nél betöltött 
szerepünk és személyes érdekeink között, 
beleértve a következőket:

 Nem kérünk, nem fogadunk el, 
nem kínálunk és nem biztosítunk 
semmilyen ajándékot, személyes 
előnyt vagy kedvezményt ügyfeleinktől, 
szállítóinktól, szolgáltatóinktól vagy 
más közreműködőktől, akik bármilyen 
kapcsolatban állnak az ICL-lel, kivéve 
a vonatkozó vállalati eljárásban foglalt 
eseteket.

 Tartózkodunk attól, hogy bármilyen 
személyes kedvezményt adjunk 
a vállalat egyik alkalmazottjának, 
tisztviselőjének vagy igazgatójának vagy 
a hozzátartozóiknak, kivéve az ésszerű 
mértékű ajándékokat személyes vagy 
családi események alkalmából, a vállalati 
eljárásban megfogalmazottak szerint.

 Sem az alkalmazott, sem az igazgató, 
sem a hivatalnok nem lehet versenytársa 
a vállalatnak. A vállalattal való 
versenyzésbe tartozhat a vállalat üzleti 
tevékenységével megegyező üzlet 
lekötése, vagy minden olyan szituáció, 
amelyben az alkalmazott, a hivatalnok 
vagy az igazgató megragadja az esélyt, 
hogy a vállalati tulajdont, termékeket, 
szolgáltatásokat vagy más javakat 
értékesítsen vagy vásároljon meg.
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 Személyes előny szerzésére nem használunk fel semmilyen üzleti lehetőséget, amely az 
ICL alkalmazottjaként, tisztviselőjeként vagy igazgatójaként végzett munka keretében jut a 
tudomásunkra. 

Bármilyen tényleges vagy potenciális érdekütközés esetén az esetet további 
intézkedés megtétele céljából jelentenie kell a közvetlen felettesének, a Személyzeti 
osztály egyik tagjának, a megfelelőségi tisztviselőnek vagy az Etikai Bizottságnak attól 
függően, hogy munkahelyén mire nyílik lehetőség.

K:  Az egyik alvállalkozónk, akivel együtt dolgozunk, meghívott a fia 
esküvőjére. Elmehetek?   

V: Az alkalmazottaink és az alvállalkozók közötti személyes kapcsolat 
természetes dolog, amit a vállalat pozitívan szemlél. Azonban a helytelenségek 
bekövetkezésének elkerülése érdekében Önnek eleget kell tennie a vállalati 
irányelvnek, különös tekintettel az ajándékra, amelyet magával visz az 
eseményre. Ha bármilyen kétsége lenne, kérje közvetlen vezetője, a Személyzeti 
osztály egyik tagjának, a megfelelőségi tisztviselő vagy az Etikai Bizottság 
tanácsát, ha valamelyik létezik az Ön szervezeténél.

A kódex életre keltése...

K: Az ICL-nél végzett munkám során kapcsolatba kerülök a vállalat 
beszállítóival. Rendben lévő lehet az, ha azon az áron vásárolok tőlük 
termékeket, amelyeket az ICL-nek megadnak?

V:  Etikai Kódexünk ezt mondja: “Személyes előny szerzésére 
nem használunk fel semmilyen üzleti lehetőséget, amely az ICL 
alkalmazottjaként, tisztviselőjeként vagy igazgatójaként végzett munka 
keretében jut a tudomásunkra...” Ha ezt az ajánlatot a szállító nem kínálta fel 
az ICL minden alkalmazottjának, és az ICL nem hagyta jóvá, akkor nem helyes, 
ha Önnek ebből előnye származik.

A kódex életre keltése...
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Megfelelő használat 
  és megőrzés a 
     vállalat tulajdonának 
        védelme



Megfelelő használat 
  és megőrzés a 
     vállalat tulajdonának 
        védelme



Mi, az ICL alkalmazottai, tisztviselői és 
igazgatói mindenkor jóhiszeműen és az ICL 
előnyére tevékenykedünk. 

Az ICL tulajdonának 
védelme 
az ICL fizikai tulajdonnal (pl. épületekkel, 
felszerelési tárgyakkal stb.) és nem 
kézzelfogható tulajdonnal (pl. információval, 
szerződésekkel, üzleti titkokkal, 
szabadalmakkal stb.) rendelkezik. Ezeket 
az ICL és alkalmazottai hasznára meg kell 
óvnunk.  
A vállalat tulajdonával kapcsolatos 
tevékenységeink magukba foglalják 
többek között a következőket, de nem 
korlátozódnak kizárólag azokra:

K: Az ICL egyik jelentős projektjének vezetője vagyok, ami több órányi 
irodában töltött időt igényel. Nem egészen egy hónap múlva megházasodom, 
és még egy csomó dolgot kellene ezzel kapcsolatban előkészíteni. Tekintettel 
arra a tényre, hogy a projektben vezető szerepem van, nem kérhetek egyetlen 
nap szabadságot sem, hogy intézkedjem. Használhatom munkaidőben az 
irodámban lévő telefont az esküvővel kapcsolatos ügyekben?

V: Etikai Kódexünk ezt mondja: “Mindig biztosítjuk, hogy az ICL tulajdonát 
hatékonyan használják a vállalat céljainak elérése érdekében.” Szükséges 
a személyes és speciális körülmények közötti egyensúly fenntartása és az ICL 
tulajdonának megfelelő és ésszerű felhasználása.  Fontos, hogy beszéljen a 
feletteseivel.

A kódex életre keltése...

 Mindig biztosítjuk, hogy az ICL 
tulajdonát hatékonyan használják a 
vállalat céljainak elérése érdekében.

 Felhasználunk minden ésszerű eszközt 
a lopás, a hanyag kezelés vagy a 
vállalat tulajdonának pazarlása ellen, 
és jelentjük a biztonság bármilyen 
megsértését vagy a helytelen 
tevékenységet a megfelelő személynek. 

 Nem tartunk szem előtt semmilyen 
személyes érdeket a vállalat 
létesítményeivel kapcsolatban, illetve 
az ICL tulajdonának, felszerelésének 
vagy eszközeinek használatát illetően, 
hacsak arra vonatkozóan nem áll 
rendelkezésre a vállalatvezetés 
jóváhagyása.
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Az ICL titoktartásának 
védelme
a modern és versengő üzleti világban 
minden információdarab, amellyel 
kapcsolatba kerülünk munkánk során, 
jelentős értéket képviselhet a versenytársak, 
befektetők vagy a nagy nyilvánosság 
szemében.  

A vállalaton belül az összes információ 
védelme a kiszivárgás ellen jelentősen és 
közvetlenül járul hozzá sikereinkhez.  

Az ICL-nél betöltött szerepünkből fakadó 
felelősségünk következtében ismertté 
vált információkat, amelyeket a vállalat 

A vállalaton belül az összes 
információ védelme a 
kiszivárgás ellen jelentősen 
és közvetlenül járul hozzá 
sikereinkhez.

nem hozott nyilvánosságra, a legnagyobb 
bizalmassággal kell kezelnünk és az ICL-
nek a kérdéssel kapcsolatos irányelvei és 
eljárásai szerint kell tevékenykednünk.  

Az ICL értékpapírok nem publikus 
információk ismerete melletti kereskedésére 
a bennfentes kereskedésre vonatkozó 
Értékpapír irányelvünk vonatkozik.

19



Tisztesség és 
  egységesség a  
      vállalkozás  
         vezetésében





Az ICL és minden alkalmazottja, tisztviselője 
és igazgatója tisztességes és becsületes 
módon folytatja az üzleti tevékenységet. 

Az ICL jó hírneve azon a bizalmon alapul, 
amelyet érdekcsoportjaink (vagyis a 
vállalatot befolyásoló, illetve a vállalat 
által befolyásolt összes személy és jogi 
személy, beleértve a munkatársakat, 
ügyfeleket, szállítókat és üzleti partnereket, 
versenytársakat, kormányhivatalokat, 
a közösségeket, amelyekben 
tevékenykedünk, a fizikai környezetet stb.) 
az ICL iránt tanúsítanak. 

Mindennapi vezetési tevékenységünk és 
az ICL-nél betöltött szerepünk keretében 
hozott minden döntésünk elősegítheti 
ennek a bizalomnak az építését vagy 
lerombolását.

K: Tárgyalásokat folytatok az egyik beszállítónkkal, és megpróbálom 
csökkenteni azt az árat, amelyet az általam igényelt áruért kér. Megkérdezte, 
mennyi lenne a teljes éves összeg, amennyiért vásárolnék tőle, ha ő megadná 
a kért árengedményt. Helytelen lenne ezt fokozni és megígérni, hogy többet 
vásárolok, mint amennyit egyébként terveztem csak azért, hogy a kívánt 
engedményt megkapjam?  

V: Etikai Kódexünk ezt mondja: ״Tiszteletben tartjuk megállapodásainkat, 
és jóhiszeműséget és tisztességet tanúsítunk a partnereinkkel folytatott 
tárgyalások során..״ A tárgyalások keretének túllépése az üzlet feltételeinek 
jobbítása érdekében nem minősül jóhiszeműségnek, és ezért nem fogadható el.

A kódex életre keltése...

Az ICL és ügyfelei, 
szállítói és üzleti 
partnerei
az ügyfeleinkkel, szállítóinkkal és üzleti 
partnereinkkel kialakított kapcsolataink 
jelentik a sarokkövét annak, hogy 
működőképesek és tartósan sikeresek 
vagyunk. Elhivatottak vagyunk ennek az 
ICL-be vetett bizalomnak a fenntartása 
és az iránt, hogy ezeket a partnereinket 
tisztelettel, becsülettel és egységesen 
kezeljük.

Tiszteletben tartjuk megállapodásainkat, és 
jóhiszeműséget és tisztességet tanúsítunk a 
partnereinkkel folytatott tárgyalások során.
 

Az ICL ügyfeleivel, szállítóival és üzleti partnereivel kialakított kapcsolataink 
jelentik a sarokkövét annak, hogy működőképesek és tartósan sikeresek vagyunk.
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Szerződő munkatársak
a szerződéses munkatársak lehetnek bérelt 
munkatársak és külső alkalmazottak, 
akiket a vállalat fogadott fel, hogy saját 
létesítményeiben nem kulcsfontosságú 
szolgáltatásokat nyújtsanak. 

Megvizsgáljuk azokat a szerződéses 
munkatársakat és szolgáltatókat, akik 
hosszú távú partnerekként velünk 
dolgoznak, megbecsüljük őket és biztosítjuk 
számukra a törvényben előírt összes jogot, 
és tisztelettel, udvariasan és tisztességesen 
kezeljük őket. 

Versengés az üzleti 
küzdőtéren
az ICL értékeli a szabad piaci verseny 
fontosságát és megfelel a tisztességes 
versengéssel kapcsolatos valamennyi 
jogi követelménynek. Nem keltjük rossz 
hírét, nem rágalmazzuk versenytársainkat, 
tetteiket és termékeiket. Valamennyi 
érintett munkatársnak tisztában kell lennie 
a vonatkozó és érvényes trösztellenes 
törvényekkel, valamint a vállalat ezzel 
a témával kapcsolatos irányelvével és 
eljárásaival. 

Jelentés és együttműködés 
kormányzati hatóságokkal 
az ICL nagyra tartja kapcsolatait a kormányzati 
és hivatalos hatóságokkal, és megfelel 
mindazon törvényeknek jogszabályoknak 
és szabványoknak, amelyek a működésére 
vonatkoznak. Nyilvános vállalatként az ICL 
felelős azért, hogy a pénzügyi helyzetéről 
és a működési eredményeiről szóló 
nyilvános közleményeiben teljes és pontos 
információkat adjon meg. Az ICL Izraeli 
Értékpapírhivatalnál és az Egyesült Államok 
Értékpapír és Tőzsdei Bizottságánál és egyéb 
nyilvános kommunikációiban iktatott és 
oda benyújtott jelentései és dokumentumai 
teljesek, tisztességesek, pontosak, illetve 
benyújtásukra időben és jól érthetően  
került sor.  

Kenőpénz és korrupció
az ICL elhivatott üzleti tevékenysége minőség 
és egység alapján történő folytatása iránt. 

Nem tűrjük a döntéshozók semmilyen módon 
történő helytelen befolyásolását, beleértve de 
nem korlátozva a kenőpénz felajánlását vagy 
más törvénytelen tevékenységet. 

Soha nem ajánlunk fel, nem fizetünk, nem 
kérünk vagy nem fogadunk el kenőpénzt 
semmilyen formában - sem közvetlenül, sem 
közvetve. 
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Az ICL-nél eltökélt célunk a környezet 
megőrzése és a természetes erőforrások 
károsodásának megelőzése. Folyamatosan 
törekszünk a környezetre gyakorolt negatív 
hatásainak csökkentésére. 

Ennek alapjaként célunk azoknak a 
különböző törvényi szabályok betartása, 
amelyek az ICL tevékenységeit irányítják, 
és amelyek célja a közjó védelme és 
a környezetszennyezés megelőzése 
és a tevékenységeinkre vonatkozó 
szabályozások 

Elhivatottság 
   a környezet  
       védelme iránt





Nagy értéknek tartjuk a működési 
területeinken élő közösségek tagjaival 
megkezdődött párbeszéd folytatását. 
Folyamatosan törekszünk arra, hogy 
minimalizáljuk a tevékenységünkkel 
érintett területeken élő közösségek 
tagjainak életminőségére gyakorolt 
káros vagy negatív hatásokat, és hogy 
aktívan részt vegyünk olyan projektekben 
és programokban, amelyek célja ezen 
emberek életminőségének javítása.

Elhivatottság 
  a közösségek  
      iránt, ahol 
         tevékenykedünk





Hogyan  
    használható 
        az etikai kódex?





Az ICL tevékenységének különböző 
területein előfordulnak olyan törvények, 
előírások és jogi szabványok, amelyek kötik 
a vállalat alkalmazottait és vezetőségét. 
Ezenkívül az ICL olyan belső útmutatásokkal, 
eljárásokkal és megfelelési programokkal is 
rendelkezik, amelyek azt szabályozzák, hogy 
hogyan viselkedjenek az alkalmazottak a 
munkájuk során előforduló szituációkban.

A törvény és az összes kapcsolódó eljárás 
és szabály betartása jelenti azt az alapot, 
amelyre etikai vezetési szabályainkat 
építjük, és ez az ICL-lel és valamennyi 
alkalmazottjával szembeni legfontosabb 
elvárás.  Az Etikai Kódexnek nem célja 
ezeknek a törvényeknek, előírásoknak, 
útmutatásoknak és eljárásoknak a 
helyettesítése, és nem képes minden olyan 
szituációt felölelni, amellyel Ön találkozhat.  
Célja, hogy rávilágítson azokra az elvekre 
és szabályokra, amelyeket szeretnénk 
támogatni, és hogy iránytűként szolgálva 
megmutassa a helyes utat.  

Figyelmesen olvassa el az Etikai Kódexet, és 
beszélje meg munkatársaival és vezetőivel. 

A Kódex célja, hogy munka közben segítsen 
Önnek a döntéshozatalban és a napi 
munkában.

Ha kétségei lennének egy bizonyos 
helyzetben a megfelelő tennivalóval 
kapcsolatban, ha olyan körülménnyel 
találkozik, ahol az Etikai Kódex 
eljárásai vagy azok alkalmazása nem 
egyértelmű, vagy ha tudomására jut, 
hogy egy tevékenység az Etikai Kódex 
vagy a vonatkozó törvény, szabály 
vagy rendelet megsértését jelentheti, 
jelentse a problémát felettesének vagy 
a vállalatnál a megfelelőségért felelős 
személynek, aki a problémát az eljárási 
rend szerint fogja kezelni, vagy továbbítja 
egy olyan személyhez, aki jogosult annak 
megoldására. 

Az Ön bejelentését gyorsan, alaposan és 
diszkréten fogjuk feldolgozni.  Amennyiben 
az Ön bejelentése jóhiszeműségen alapul, 
biztos lehet benne, hogy a vállalatnál az Ön 
helyzete nem szenved csorbát és nem sérül.
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Alkalmazás és 
megvalósítás

Belső alkalmazás
az ICL-csoport egy több országban 
működő multinacionális csoport.  Az ICL 
és alkalmazottai elismerik a különböző 
kultúrákat, törvényeket és szokásokat, 
amelyek azokban az országokban 
érvényesek, amelyekben az ICL működik. Ez 
az Etikai Kódex a vonatkozó módosításokkal 
és a helyi törvényekhez igazodó kapcsolódó 
módosításokkal kötelező érvényű a 
vállalatra, tisztviselőire és alkalmazottaira 
minden olyan országban, ahol az ICL 
működik.  

Az etikai kódex 
megvalósítása
az Etikai Kódexet elfogadták az ICL 
igazgatótanácsai és vezetősége, valamint 
az ICL üzleti részlegei.  A Kódex a vállalat 
megfelelő vezetési kultúrájának része.  
A vállalat minden alkalmazottjának, 
tisztviselőjének és igazgatójának a legjobb 
képességei szerint, saját jogosultságuk 
és felelősségük körében törekednie 
kell a vállalat Etikai Kódexének teljes 
megvalósítására.

Ezen Kódex előírásai alól mentesítést a 
végrehajtó hivatalnokok vagy igazgatók 
számára csak az Igazgatói Testület vagy egy 
bizottság adhat, és azt megfelelően közlik a 
vállalat részvényeseivel.
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Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem, még nem világos

Cselekedjen a törvény 
szerint

Cselekedjen az 
irányelv/eljárás/
útmutatás szerint

Cselekedjen az Etikai 
Kódex szerint

Van olyan törvénypont, 
amely a témával 
foglalkozik?

Van olyan irányelv, 
eljárás vagy útmutatás, 
amely a helyzetre 
vonatkozik?

Az Etikai Kódex 
vonatkoztatható a 
helyzetre?

Kérje a közvetlen felettese, a Személyzeti osztály egyik 
tagjának, a megfelelőségi tisztviselő vagy az Etikai Bizottság 
tanácsát, ha ezek közül valamelyik elérhető Ön szervezeténél 
vagy a segélyvonalon.

Mi történik, ha...?
a következő ábra bemutatja azt a folyamatot, amelyet követnie kell, 
ha úgy gondolja, hogy valamilyen etikai kétséggel szembesült:
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„Az etikus vezetés 
gyakorlati szabálya” 
ha nem tudja, hogy hogyan viselkedjen 
egy adott helyzetben, ne feledje, hogy 
az Ön által választható viselkedésmódra 
vonatkozóan az etika elsődleges 
szabályai három egyszerű kérdéssel 
összegezhetők: 

 Ha a körülményeket megfordítanánk, 
szeretné-e, hogy tekintettel az Ön 
jogaira vagy a tulajdonára, olyan módon 
foglalkozzanak-e Önnel, ahogyan Ön 
kíván viselkedni mások jogait, pénzét 
vagy tulajdonát illetően?

 Ha az Ön vezetési módszerét 
nyilvánosságra hoznák vagy feltárnák a 
nyilvánosság előtt, vajon érné-e kritika 
Önt és az ICL-t a cselekedeteiért?

 Ha a nyilvánosság tüzetesen 
megvizsgálná az Ön tetteit, és ismert 
lenne minden tény, akkor a Ön 
cselekedeteit és az ICL cselekedeteit 
megfelelőnek, tisztességesnek és 
ésszerűnek tekintenék-e?

Bármilyen kétség vagy az Etikai 
Kódex előírásainak való meg nem 
felelés feltételezése esetén értesítse 
a közvetlen vezetőjét, a Személyzeti 
osztály egyik tagját, a megfelelőségért 
felelős tisztviselőt vagy az Etikai 
Bizottságot, ha van ilyen az Ön 
szervezeténél.



Megjegyzések
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