MAGATARTÁSI ÉS ERKÖLCSI
KÓDEX

Az erkölcs a jó viselkedés kódexe, melyet a csoport tapasztalata alapján fektettek le, hogy
egységes mérceként szolgáljon arra, hogy mi a jó és a helyes vagy mi a rossz és a helytelen.
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1 Értékeink
A momentin, mint a pontos készletkezelés őre és a kiemelkedő teljesítmény elismerője. Különösen
fontos számunkra, hogy a mindennapi viselkedésünket, döntéseinket a közösen megalkotott,
elfogadott és betartott alapelveik vezéreljék. A momentin embereitől elvárt, hogy e kódex betartásával
fejezzék ki elkötelezettségüket.

TISZTELET – Emberek elismerése, megbecsülése.
Emberek elismerése, megbecsülése. Mely toleranciából, figyelemből, alapfokú kedvességből áll, még
akkor is, ha nem feltétlen szívleljük az adott személyt.
PROFIZMUS – Magas minőség, maximális hatékonyság mellett.
Magas színvonalon megtervezett és végrehajtott minőségi szolgáltatás, maximális hatékonyság
mellett.
BÁTORSÁG – Kockára tenni az ismertet az ismeretlenért.
Ésszerűen kockáztasd az ismertet az ismeretlenért, a megszokottat a szokatlanért, a kényelmest a
kényelmetlenért.
KÖVETKEZETESSÉG – Hasonló helyzetben hasonlóan cselekedni.
Semmi sem annyira egyenlőtlen, mint az egyenlő elbánás az egyenlőtlenek között.
CSAPATMUNKA – Emberek összehangolt tevékenysége.
Egyének elképzeléseinek, céljainak összehangolt rendszere, melynek előnye a gyors és hatékony
információcsere. Eredménye pedig a hatékony munkavégzés.
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2 Kötelezettségeink
2.1 Kötelezettségünk munkavállalóink felé
A momentin elkötelezett, hogy:
●

Munkavállalóit támogassa abban, hogy objektívek, etikusak és szakmailag felkészültek
lehessenek.

●

Bátorítsa őket a retorziómentes kérdésfelvetésekre, akár etikai, akár szakmai ügyekben.

●

Támogassa a befogadó, együttműködő cégkultúrát, amely diszkrimináció és
zaklatásmentes, ahol mindenki tisztelettel és méltósággal van kezelve.

●

Biztonságos, és egészséges munkakörnyezetet teremtsen.

●

Fenntartson egy igazságos és tisztességes javadalmazási rendszert.

2.2 Kötelezettségünk ügyfeleink felé
A momentin elkötelezett abban, hogy ügyfeleinek:
●

Minőségi szolgáltatást nyújtson megfelelő módszertan alkalmazásával, szakképzettség,
tapasztalat és szakmai elkötelezettség által.

●

Független, megvesztegetés- és korrupció mentes működést biztosítson.

●

Csak olyan ügyfélkérést fogadjon be, melyet a momentin magas minőségű standardjai mentén
megvalósíthatóak.
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3 Etikai elveink
A momentin elkötelezett a korrekt üzleti működés, az etika és becsületesség mellett.
●

Értékek – A momentin embereitől megköveteli, hogy tartsák magukat a értékeinkhez.

●

Kommunikáció – Elvárt a kölcsönös tiszteleten alapuló, legmagasabb szintű magatartási
szabályok követése mind szóbeli, mind írásbeli kommunikáció során.

●

Zaklatás elkerülése – A momentin emberei nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amelyet
mások

támadónak,

megfélemlítőnek,

megalázónak,

rosszindulatúnak

vagy

sértőnek

érezhetnek.
●

Információbiztonság – A momentin emberei minden üzleti adatot kötelesek bizalmasan
kezelni az alkalmazandó titoktartási megállapodásoknak megfelelően.

●

Szellemi tulajdon – Minden dolgozónak tiszteletben kell tartania, hogy a momentin-nél
kifejlesztett, értékes, bizalmas ötletek, stratégiák és más jellegű üzleti adatok vállalati tulajdont
képeznek, és bizonyos esetekben szellemi alkotásként jogi védelem alatt állnak.

●

Eszközök – A momentin embereinek felelősséget kell vállalniuk azon vagyonelemek
sértetlenségéért, megfelelő és gazdaságos használatáért, amelyekhez feladataik során
hozzáférnek.

●

Személyes adatok védelme – A momentin dolgozóinak tiszteletben kell tartaniuk mások
magánszféráját,

és

be

kell

tartaniuk

a

személyes

adatok

védelmére

vonatkozó

jogszabályokat..
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4 Felelősségeink
4.1 Vezetői felelősség
Bármilyen vezetői pozícióban is vagy a momentin-nél feladatod, hogy az emberek megértsék az
elveinket és becsülettel be is tartsák őket. A feddhetetlenség a működésünk egyik sarokköve.
●

Vezess példamutatással: Mutasd tetteid által is mit jelent a becsületesség. Mindig cselekedj
helyesen.

●

Támogasd a csapatot: Biztosítsd, hogy akiket vezetsz megértik az alapelveinket, hogy ők is
ragaszkodjanak hozzá.

●

Fejleszd a csapatot: Mindig állíts, mérhető, egyértelmű és kihívást jelentő célokat, amelyek
népszerűsítik az etikus viselkedést, és a minél magasabb színvonalú szakmai munkára
sarkallnak.

●

Légy elszámoltatható: Légy felkészült, hogy te is számon kérhető lehess az esetleges
hiányosságaidért, ugyanúgy mint az általad vezetettek is.

●

Gyakorold a döntéseket: Válaszolj átgondoltan és gondosan azoknak, akikben jóhiszemű
aggodalmak és/vagy kérdések merülnek fel.

4.2 Egyéni felelősség
Mindenkinek a momentin-nél elkötelezettnek kell lennie az etikus magatartás és az alapelveink
betartása mellett:
●

Tedd magadévá: integráld az alapelveket a mindennapjaidba. Te vagy felelős a momentin
alapelveinek betartásáért. A momentin presztizsének mindenkire hatása van, viszont bárki kárt
tud benne okozni.

●

Légy példamutató: Légy példakép, beszélj az etikusságról, és viselkedj az értékeinknek
megfelelően.

●

Állj ki szilárdan: Soha ne köss kompromisszumot az értékeinket illetően. Nem számít
mekkora belső vagy külső nyomás helyezkedik rád. Ne félj kifejezni a véleményed
különbözőségét.

●

Szólalj meg: Számít a hangod. Ha valami nem tűnik helyesnek, kérj segítséget. Ha tudsz
akkor tégy javaslatot a ügy fejlesztésére.

●

Konzultálj másokkal: Nem elvárható, hogy minden kérdésre tudd a választ, de az már a te
személyes felelősséged, hogy segítséget kérj másoktól, hogy mi a professzionális eljárás az
esetben.
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5 Segítségkérés
5.1 Szólalj meg
Ha észlelsz bármit, ami számodra kényelmetlen, akkor arra biztatunk, hogy légy bátor, és szólalj meg.
Nem számít, hogy mennyire jelentős, vagy éppen nem az adott ügy, vagy aki benne van.
Minden olyan eset számít, amikor tudod, vagy sejted, hogy kollégád, alvállalkozónk, beszállítónk,
vagy éppen az ügyfelünk, vagy hozzá kapcsolható közreműködő követ el törvénytelen, vagy etikátlan
tevékenységet.
Ha nem vagy biztos a megfelelő legális, vagy etikus cselekedetben akkor vedd a bátorságot, és
kérdezz. Nem elvárás, hogy bonyolult ügyeket egyedül oldj meg.

5.2 Kommunikációs csatorna
Jelezheted a szervező csapat bármely tagjának, vagy mindegyiknek egyszerre a hr@momentin.hu
email címen.
Amennyiben közvetlenül a vezetőségnek adná át az információt akkor írj a iroda@momentin.hu email
címre.
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