
 

Thuasne Etikai Kódex 

Az Etikai Kódex célja, hogy a Thuasne Hungary Kft. betartandó erkölcsi magatartási 

szabályokat nyújtson a munkatársaik számára, - tájékoztassa a nyilvánosságot a 

munkatársaktól elvárható magatartásról, - védje a Thuasne Hungary Kft. dolgozóit a 

visszaélésekbe való bevonási kísérletektől, az önkényes munkáltatói intézkedésektől és a 

megalapozatlan felelősségre vonástól.  

A köz szolgálatában állókkal szembeni erkölcsi követelmények:  

 elkötelezetten  

 felelősen 

 szakszerűen 

 hatékonyan 

 tisztességesen 

 igazságosan 

 előítéletektől mentesen 

 átláthatóan 

 együttműködve kötelesek ellátni feladataikat.  

Az Etikai Kódex olyan magatartási szabályokat, elveket rögzít, amelyek elősegítik a 

Thuasne Hungary Kft. felelősségteljes működését, és amelyek általános igazodási 

pontként a jogi normákon túlmutató követelményeket jelentenek, valamint betartásuk 

valamennyi munkatárstól elvárt.  

Annak érdekében, hogy a Thuasne Hungary Kft. megfelelhessen az elvárasoknak, 

elismeri munkatársai, a társadalom és a környezet fontosságát, az alábbi értékeket 

képviseli:  

megbízhatóság  hitelesség  biztonság  stabilitás  értékteremtés  nyitottság  

kölcsönös tisztelet  társadalmi felelősségvállalás  integritás  kreativitás  kitartás  

csapatszellem  

Magatartási normák 

A munkatársaknak munkavégzésük során a Thuasne Hungary Kft. értékeit és érdekeit 

figyelembe véve a legjobb szakmai tudásuk szerint kell eljárni. Amennyiben hibát 

észlelnek, haladéktalanul tegyenek meg mindent a hibamentes állapot helyreállítására, 

illetve előre felmérhető hibák kiküszöbölésére, mérséklésére.  

A Thuasne Hungary Kft. elvárja, hogy munkatársai aktívan részt vegyenek a szakmai 

továbbképzésüket célzó programokon, illetve önképzéssel is járuljanak hozzá szakmai 

ismereteik szinten tartásához és annak fejlesztéséhez. A Thuasne Hungary Kft. a 

munkavégzés helyén a környezet, a partnerek és a munkatársak tiszteletét egyaránt 

kifejező viselkedést és megjelenést vár el.  

 



 

Egyenlő bánásmód 

A Thuasne Hungary Kft. minden munkatársával és a vásárlók minden csoportjával 

szemben azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű 

figyelembevételével jár el. Biztonság és környezetvédelem Cégünk tevékenysége során 

eleget tesz a jogszabályokban, engedélyekben, szabályzatokban és szabványokban 

rögzített környezetvédelmi követelményeknek. A Thuasne Hungary Kft. valamennyi 

munkatársa számára biztonságos munkakörnyezetet biztosít. Információ- és 

adatvédelem  

A magánszféra és a személyes adatok védelme 

Munkatársaink elkötelezettek a személyes információk bizalmas kezelése mellett. A 

Thuasne Hungary Kft. a személyes adatok kezelése során a vonatkozó törvények és 

előírások betartásával jár el a dolgozói adatok esetében, csak olyan adatokat szerez meg 

és tárol, amelyek elengedhetetlenek a hatékony működéséhez, vagy amelyeket a 

jogszabályok megkövetelnek. Az Etikai Kódex nem ad választ minden felmerülő 

jelenségre, problémára. A rögzített elvek és magatartásai szabályok az etikai kódex 

alapelvei szerint irányadók és alkalmazandók. 

 


