
A Schaeffler-csoport magatartási kódexe

Átláthatóság, bizalom és csapatmunka



Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt munkavállalók!

 
A 2025-ös ütemtervvel („Roadmap 2025”) meghatároztuk a következő öt évre vonatkozó stratégiánkat és végrehajtási 
programunkat. Ezen stratégia alapjaként újrafogalmaztuk vállalati célunkat: Mi alakítjuk a világot mozgató fejlődést. Ez az, 
ami hajt minket, és ami kifejezi az identitásunkat. 
 
Nagy változások idejét éljük. A Schaeffler egy egyedi identitással rendelkező, tőzsdén jegyzett családi vállalat – egy olyan 
vállalat, amelyet az alapítók formáltak, amely sok éves sikertörténettel, világos stratégiai irányultsággal és a mélyen vallott 
értékek és elvek iránti erős elkötelezettséggel rendelkezik. Ez nem ellentmondás, épp ellenkezőleg: Egy globális családi 
vállalkozás értékei szerint élünk. Az integritás, a tisztesség és a kölcsönös tisztelet az üzleti tevékenység során mindig is a 
DNS-ünk alapvető eleme volt. Ez tükröződik az átláthatóságra, a bizalomra és a csapatmunkára építő bevált vezetői elveink-
ben is, valamint a fenntarthatóság, innovativitás, kiválóság és szenvedélyesség értékeiben. 
 
Felelősséget vállalunk a Schaeffler-csoport és a következő generációk jövőjéért azáltal, hogy felelősségteljesen és hosszú 
távú perspektívával járunk el, tiszteletben tartjuk az alkalmazandó törvényeket és előírásokat, támaszkodunk a sokszínű-
ségre, és előmozdítjuk a környezet- és klímavédelmet. Alapvető értékeink alkotják iránytűnket, amelyek segítségével részvé-
nyeseinkkel, üzleti partnereinkkel és természetesen munkavállalóinkkal együtt irányítjuk a jövő felé vezető utat, különösen 
ezekben a mélyreható változásokkal és kihívásokkal teli időkben. 
 
Tovább fejleszteni kívánjuk üzleti tevékenységünket, és élesíteni vállalati profilunkat. De nem minden áron. Egyetlen üzlet 
sem olyan fontos, hogy megszegjük értékeinket és az alkalmazandó törvényeket. Az etikátlan magatartás jelentős károkat 
okozhat. Az integritás vállalati kultúránk szerves részét képezi. Ennek köszönhetően teremtjük meg azt a bizalmat, amely 
olyan fontos a folyamatos üzleti sikerünkhöz. Annak érdekében, hogy továbbra is a világot mozgató fejlődés úttörői lehes-
sünk, a jövőben is tisztességesen kívánunk eljárni. 
 
Tisztelt munkavállalók! Frissítettük a Schaeffler magatartási kódexét, valamint hozzáigazítottuk a vállalati stratégiánkhoz. 
Ez a dokumentum iránytűként szolgál a cselekedeteink során, ugyanakkor fontos ígéretet is jelent a külvilág számára. 
 
Mindannyian hozzájárulunk ahhoz, hogy a Schaeffler egy fenntarthatóan sikeres jövő felé haladjon. Kérjük, használják ezt a 
magatartási kódexet, hogy a mindennapi viselkedésünket egymással, üzleti partnereinkkel és a nyilvánossággal szemben 
következetesen ennek megfelelően alakíthassuk ki. 
 
A Schaeffler igazgatótanácsának nevében számítok az Önök hozzájárulására, és köszönöm a támogatásukat.
 
 
Tisztelettel: 

Klaus Rosenfeld 
Vezérigazgató 
Schaeffler AG
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Bevezető

AZ INTEGRITÁS, A TISZTESSÉG 
ÉS A KÖLCSÖNÖS TISZTELET  
A SCHAEFFLER-CSOPORTON  
BELÜL AZOK A SAROKKÖVEK,  
AMELYEKEN A CSELEKEDETE-
INK ALAPULNAK.  
A SCHAEFFLER ELEGET TESZ A 
VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLA-
LÁSNAK, ÉS EZZEL MEGTEREMTI 
A VÁLLALAT TARTÓS SIKERÉ-
NEK FELTÉTELEIT.

Ezt a magatartási kódexet a Schaeffler AG igazgatósága hagyta jóvá a Schaeffler 
család teljes támogatásával. A magatartási kódex hangsúlyozza, hogy a Schaeffler1 
fontosnak tartja a felelős vállalati magatartást. 
 
A magatartási kódex leírja azokat az értékeket és magatartási elveket, amelyeket 
mindannyiunknak, azaz az igazgatótanácsnak, a vezetőknek és minden egyes 
munkavállalónak ténylegesen és szellemében követnie kell, valamint azt, hogy 
ezek követését a Schaeffler az üzleti partnereitől is elvárja. 
 
Ezek az értékek és magatartási elvek a Schaeffler globális üzleti tevékenységének 
kötelező alapját képezik. 
 
A Schaeffler ezért elvárja, hogy minden munkavállalója2 személyesen is felelősnek 
érezze magát a magatartási kódex betartásáért, és támogasson mindenkit a kódex 
betartásában.

1   A „Schaeffler” kifejezés a Schaeffler-csoportot jelenti, azaz a Schaeffler AG-t és a csoport minden olyan vállalatát, 
amelyben a Schaeffler AG közvetlenül vagy közvetve többségi részesedéssel rendelkezik.

2  A „munkavállaló” kifejezés magában foglalja a vezetők minden szintjét, valamint a végrehajtó szervek tagjait is.
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1 ALAPVETŐ ELVEK 
ÉS MAGATARTÁSI 
SZABÁLYOK

1.1  Integritás 
 
Az integritás azt jelenti, hogy a Schaeffler üzleti gyakorlata 
mindig megfelel a vállalat értékeinek és magatartási elveinek. 
A Schaeffler és munkavállalói betartják mind a vonatkozó 
törvényeket, mind a vállalat belső szabályzatát. A vállalat 
értékei szerint cselekszenek, és saját belső iránytűjüket kö-
vetik annak érdekében, hogy a szabályzatok a gyakorlatban 
követett értékekké váljanak. 
 
A Schaeffler és munkatársai megőrzik integritásukat a má-
sokkal való kapcsolattartás során, és az üzleti partnerektől 
is ezt a fajta tisztességességet várják el. 
 
A Schaeffler csak olyan harmadik felekkel tart fenn üzleti 
kapcsolatokat, amelyek üzleti gyakorlata megfelel a jelen 
magatartási kódexben meghatározott értékeknek és maga-
tartási elveknek, védve ezáltal a vállalatot és munkatársait a 
büntetőjogi vagy egyéb felelősségre vonástól, fenntartva 
továbbá a Schaeffler jó hírnevét.

1.2  Átláthatóság, bizalom és csapatmunka 
 
A Schaeffler tisztességes és megbízható partner. A Schaeffler 
és munkavállalói átlátható módon járnak el részvényeseikkel, 
üzleti partnereikkel és egymással szemben. Az átláthatóság 
bizalmat szül, a bizalom pedig a sikeres csapatmunka alapja. 
 
A felelősségteljes együttműködéshez átlátható és érthető 
intézkedésekre, döntésekre van szükség. Csak ekkor felel-
hetünk meg az előírt elfogadottsági szintnek. Az együttmű-
ködésben az átláthatóság azt is jelenti, hogy a problémák 
nyíltan kerülnek megvitatásra, és az emberek őszintén viszo-
nyulnak egymáshoz.

1.3  Kockázatkezelés 
 
A Schaeffler körültekintően kiszámított üzleti kockázatokat 
vállal vállalati stratégiájának megvalósítása és a kapcsolódó 
lehetőségek kiaknázása érdekében. Az üzleti sikerhez álta-
lában az szükséges, hogy a lehetőségeket megragadjuk, a 
kapcsolódó kockázatokat pedig időben felismerjük, felmér-
jük és kezeljük. 
 
A Schaeffler a kockázatokat úgy határozza meg, mint annak 
veszélyét, hogy bizonyos események vagy cselekvések meg-
akadályozzák a vállalatot céljai elérésében vagy stratégiái 
sikeres végrehajtásában. 
 
A kockázatok kezelése a Schaeffler-csoporton belül egy koc-
kázatkezelési rendszer segítségével történik. A kockázatke-
zelés minden vállalati és üzleti szinten a kockázatok követ-
kezetes kezelésével és a kockázatokat befolyásoló tényezők 
rendszeres nyomon követésével erősödik. 
 
Ily módon a vállalat minden szintjén biztosítjuk a folyamatos 
és csoportszintű kockázattudatosságot, és erősítjük a meg-
élt kockázati kultúrát. Minden egyes munkavállaló felelőssége, 
hogy megfelelően kezelje a rábízott felelősségi körébe tartozó 
üzleti kockázatokat. A vállalat fennmaradását veszélyeztető 
egyedi kockázatoknak nincs helye. 
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1.4  Emberi jogok tisztelete 
 
Az emberi jogok tiszteletben tartása a Schaeffler társadalmi 
felelősségvállalásának szerves részét képezi. A vállalat elkö-
telezett az ENSZ nemzetközi emberi jogi kódexe, az „ENSZ 
üzleti és emberi jogi irányelvei”, az „ENSZ globális megálla-
podás” tíz alapelve, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szer-
vezet (ILO) nyolc alapvető egyezményének nemzetközileg el-
ismert normái mellett. 
 
Ennek megfelelően minden munkavállaló tiszteletben tartja 
minden egyén, valamint minden olyan fél méltóságát és sze-
mélyiségi jogait, akivel a vállalat tevékenységei, üzleti kap-
csolatai és termékei révén kapcsolatban áll. A Schaeffler ak-
tívan megelőzi az emberi jogok megsértését, valamint az 
emberi jogi átvilágítási folyamat részeként kiküszöböli az 
ilyen sérelmeket. A Schaeffler azon dolgozik, hogy mindazon 
személyek személyiségi jogait tiszteletben tartsák, akikkel a 
vállalat kapcsolatban áll. 

1.5  Alkalmazandó jogszabályok betartása  
 
A Schaeffler és munkavállalói tiszteletben tartanak és betar-
tanak minden vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi jog-
szabályt és előírást. Ezen jogszabályok és előírások betartása 
a Schaeffler hosszú távú gazdasági sikerének alapja. Ezen 
jogszabályok és előírások megsértése jelentős károkat okoz-
hat, és súlyos következményekkel járhat a vállalatra, a mun-
kavállalókra, az üzleti partnerekre és más érdekelt felekre 
nézve.

 

1.6  Érdekellentétek elkerülése 
 
A Schaeffler minden munkavállalójától lojalitást és feddhe-
tetlenséget vár el. Ez azt jelenti, hogy minden munkavállaló 
köteles a Schaeffler érdekében eljárni, valamint az üzleti 
döntéseket a vállalat érdekében meghozni, amíg a vállalat 
alkalmazásában áll. A személyes, gazdasági vagy egyéb ér-
dekek nem befolyásolhatják negatívan vagy akadályozhatják 
a Schaeffler érdekeit. 
 
A munkavállalóknak ezért kerülniük kell az olyan helyzeteket, 
amelyekben személyes érdekeik vagy cselekedeteik ellentét-
ben állhatnak a vállalat érdekeivel. Ha az érdekellentétet 
nem lehet elkerülni, akkor azt nyilvánosságra kell hozni, és 
együtt kell működniük a vezetőkkel, hogy egy olyan megol-
dást találjanak, amely védi a Schaeffler érdekeit.

1.7  Vállalati vagyon kellő gondossággal történő kezelése 
 
A Schaeffler és munkavállalói körültekintően és felelősség-
teljesen kezelik a vállalat vagyonát. Ezek közé tartoznak a 
tárgyi eszközök, mint például az épületek, létesítmények és 
üzemi berendezések, valamint az informatikai eszközök, 
szoftverek, adatok és a szellemi tulajdon. 
 
Minden munkavállaló felelőssége, hogy a rábízott erőforrá-
sokat, berendezéseket és információkat kizárólag a vállalat 
céljainak megfelelően használja. A munkavállalók kötelesek 
ezeket az erőforrásokat a negatív hatásoktól megóvni, és a 
megfelelő állapotban tartani. 
 
A munkavállalók követik és betartják a vállalati eszközök 
használatára és biztonságára vonatkozó szabályokat és elő-
írásokat. 

1.8  Helyes könyvelés és pénzügyi beszámolás 
 
A Schaeffler mindig betartja a helyes könyvelés elveit. A 
Schaeffler-csoport ezen elven alapuló, korrekt pénzügyi be-
számolási rendszert alkalmaz a szerződéses partnerek, a 
részvényesek és a nyilvánosság bizalmának megteremtése 
érdekében. 
 
A Schaeffler az átláthatóság követelményének megfelelően 
könyvelését, nyilvántartásait és minden nemű dokumentáci-
óját a valóságnak megfelelően, pontosan, hiánytalanul és 
naprakészen vezeti. A Schaeffler rendszeresen tájékoztatja 
az érdekelt feleket a nemzetközi pénzügyi beszámolási stan-
dardoknak megfelelően az elkészített pénzügyi eredményei-
nek közzétételével. 
 
A megfelelő pénzügyi beszámolás biztosítása érdekében a 
Schaeffler olyan belső ellenőrzési rendszert hozott létre, 
amely hatékony ellenőrzési tevékenységeken keresztül keze-
li és felügyeli a kockázatokat, ezáltal biztosítva a fenntart-
ható értékteremtést.

1.9  Helyes nyilvános viselkedés 
 
A Schaeffler elvárja munkavállalóitól, hogy ne tegyenek 
nyilvános nyilatkozatokat a vállalat nevében, hanem min-
den kérdéssel forduljanak a vállalati kommunikációs 
részleghez. A Schaeffler pozitívan viszonyul a közösségi 
médiahálózatok munkavállalók általi használatához, és 
tiszteletben tartja a véleménynyilvánítás szabadságához 
való jogot. A nyilvános véleménynyilvánítás során a mun-
kavállalók betartják az udvariasság általános formáit, és 
tiszteletteljes hangnemet tartanak fenn. A munkatársak a 
közösségi hálózatokban való megfelelő viselkedésre vo-
natkozó irányelveket a Schaeffler közösségi média-irányel-
vében és a netikettben3 találhatják meg. 

3 Ez megtalálható a Schaeffler-csoport vállalati honlapján a www.schaeffler.com címen.
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2 ÜZLETI PARTNE-
REKKEL ÉS  
HARMADIK  
FELEKKEL SZEM-
BEN TANÚSÍ-
TOTT VISELKE-
DÉS

2.1  Tisztességes verseny 
 
A Schaeffler kiáll a tisztességes és torzítatlan verseny mellett. 
A Schaeffler és munkavállalói követik és betartják azon piacok 
trösztellenes szabályait, amelyeken a Schaeffler tevékeny-
kedik, és amelyekre a Schaeffler gazdasági tevékenysége 
hatással lehet. 
 
Gyakorlatilag minden országban vannak olyan törvények és 
rendeletek, amelyek tiltják a versenytársak, beszállítók, fo-
gyasztók és forgalmazók közötti olyan megállapodásokat, 
megegyezéseket és összehangolt tevékenységeket, amelyek 
célja vagy hatása a verseny korlátozása. Ugyanez vonatkozik 
az egyoldalú cselekedetek következtében a piaci erővel való 
visszaélésre is. 
 
A Schaeffler elvárja alkalmazottaitól, hogy ne vegyenek 
részt verseny- és trösztellenes jogszabályokba ütköző gya-
korlatokban.

2.2  Korrupció elleni küzdelem 
 
A Schaeffler semmilyen formában nem tolerálja a korrupciót. 
Tilos minden olyan magatartás – mind a munkavállalók, 
mind az üzleti partnerek részéről –, amely azt a benyomást 
keltheti, hogy az üzleti döntéseket megengedhetetlen mó-
don befolyásolják.

A Schaeffler még a látszatát is szeretné elkerülni annak, 
hogy az üzleti döntések vagy a gazdasági siker juttatásoktól 
függne.

Ajándékok, meghívások és egyéb juttatások 
 
Az olyan juttatások, mint az ajándékok, meghívások vagy 
egyéb értéktárgyak csak akkor megengedettek, ha azok oda-
illőek és transzparensek. 
 
Tilos a köz- vagy magánszektorban dolgozó személyek befo-
lyásolása céljából bármilyen formában előnyöket felajánlani 
és elfogadni. A köztisztviselők, kormánytisztviselők vagy e 
személyek képviselői számára az üzleti tevékenység jogelle-
nes előmozdítása céljából juttatások nyújtása nem tolerál-
ható. Ugyanez vonatkozik a gyorsító kifizetésekre és a köz-
vetett juttatásokra is, például üzleti partnereken vagy más 
harmadik feleken keresztül. A gyorsító kifizetések olyan, a 
köztisztviselők számára juttatott jogszerűtlen kifizetések, 
amelyek célja a rutinszerű hivatali ügyintézések felgyorsítása. 
 
A Schaeffler minden munkavállalójának kötelessége betarta-
ni azon országok korrupcióellenes jogszabályait, amelyek-
ben a Schaeffler üzleti tevékenységet folytat. Ezen túlmenően 
a vállalat korrupció megelőzésére vonatkozó iránymutatásai 
minden munkavállalóra vonatkoznak.

Adományok és szponzorálás 
 
A Schaeffler tudatában van társadalmi felelősségének. Az 
adományok célja a nonprofit ügyek támogatása. Politikai 
pártoknak, azok képviselőinek, politikusoknak és országy-
gyűlési képviselőknek, politikai tisztségviselő-jelölteknek 
vagy magánszemélyeknek nem adományozunk. 
 
A szponzorációs tevékenység célja egy fenntarthatóan pozi-
tív kép és megítélés kialakítása a Schaefflerről a nyilvános-
ságban. 
 
Óvatosságra intünk mindenkit az adományokra és szponzo-
rálásra irányuló kérésekkel és ajánlatokkal kapcsolatban, 
mivel az ilyen típusú juttatások (titkos) megvesztegetésnek 
minősülhetnek. Ezért minden adományozásnak és szponzo-
rációs tevékenységnek meg kell felelnie a vonatkozó törvé-
nyeknek és a Schaeffler belső szabályzatának, és külön jó-
váhagyást igényel a Compliance (megfelelőségi) részleg 
bevonásával. 
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2.3  A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának  
        megelőzése 
 
A Schaeffler teljesíti a pénzmosás és a terrorizmus finanszí-
rozása elleni küzdelemmel kapcsolatos jogi kötelezettségeit. 
A vállalat nem vesz részt a pénzmosással és a terrorizmus 
finanszírozásával kapcsolatos tevékenységekben, és nem is 
engedélyezi vagy tűri azokat. Minden munkavállaló köteles 
jelenteni minden olyan pénzügyi tranzakciót, amely pénzmo-
sás gyanújára adhat okot, és köteles kezdeményezni ezen 
tranzakciók felülvizsgálatát az illetékes Compliance (megfe-
lelőségi) részlegnél.

2.4  Exportellenőrzési és szankciós jog 
 
A nemzeti és nemzetközi jogszabályok és irányelvek szabá-
lyozzák az import-, és exporttevékenységeket, a kereskedel-
met, a bróker- és finanszírozási ügyleteket, a szolgáltatások 
nyújtását és az áruk (anyagi javak, szoftverek és technológi-
ák) továbbítását. A Schaeffler megfelelő eljárásokkal bizto-
sítja, hogy a harmadik felekkel, valamint a Schaeffler-csopor-
ton belül folytatott ügyletek és tevékenységek nem sértik az 
exportellenőrzési és szankciós jogszabályokat. 

2.5  Adók és vámok 
 
A Schaeffler elkötelezett a vonatkozó adó- és vámszabályok 
betartása mellett. A vállalat nem alkalmaz helytelen adóel-
kerülési stratégiákat. 
 
A Schaeffler tudatában van társadalmi felelősségének és a 
megfelelő állami finanszírozás szükségességének. Ezért kész 
arra, hogy a Schaeffler-csoport németországi és külföldi tel-
jesítményének megfelelően hozzájáruljon az adóbevételekhez. 
 
A pénzügyi igazgatási szervekkel való együttműködés nyílt 
és tiszteletteljes módon történik.

2.6  Műszaki megfelelés 
 
A Schaeffler termékbiztonságának elsődleges célja az emberek 
egészségének és biztonságának védelme. Minden erőfeszí-
tést megteszünk annak érdekében, hogy az összes folyamat, 
termék és szolgáltatás megfelelőségét a forgalomba hoza-
taluk idején érvényes irányelvek és előírások, különösen a 
fejlesztésre, gyártásra, felhasználásra és tulajdonságokra 
vonatkozó törvényes termékbiztonsági előírások betartásá-
val biztosítsuk. Ebben az összefüggésben a Schaeffler a tel-
jes életciklus során figyelembe veszi a jelenlegi ismereteket 
és a technika jelenlegi állását, valamint a végfelhasználók 
jogos biztonsági elvárásait. 
 
A Schaeffler a műszaki megfelelés kihívásait termékei integ-
ritásának folyamatos felülvizsgálatával oldja meg. A műsza-
ki megfelelés a Schaefflernél a műszaki és jogi szakértelem 
megfelelő kombinációját és az irányítási struktúrába való 
szisztematikus integrációjukat érinti.

Bi
za

lo
m

Integritás  
Tisztesség  

Tisztelet

Emberi jogok

Trösztellenes és versenyre  
vonatkozó jogszabályok

IT-biztonság

Információ- és kiberbiztonság

Munkajog

Minőségmenedzsment

Gazdasági bűnözés

Pénzmosás  
elleni küzdelem

Belső ellenőrzési rendszer

Fenntarthatóság

Korrupció elleni küzdelem

Vállalati  
biztonság

Adatvédelem

Kockázatkezelés

Pénzügyi beszámolás
Műszaki megfelelés

Exportellenőrzés

Átláthatóság

 

Csapatmunka

Adó
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3 INFORMÁCIÓK 
KEZELÉSE

3.1  Digitalizáció 
 
A Schaeffler a digitalizációt stratégiai szükségszerűségnek 
tekinti, és felismeri, hogy a legmodernebb információs tech-
nológiák, mint például a felhő, a mesterséges intelligencia, a 
dolgok internete és a digitális ikrek rengeteg lehetőséget és 
potenciált kínálnak. A digitális lehetőségek, mint például az 
üzleti folyamatok automatizálása, a strukturált és struktu-
rálatlan adatokból való még több információ kinyerésének 
képessége, valamint a belső és a külső érdekeltekkel való 
kapcsolattartás legmodernebb formái a Schaeffler, munka-
vállalói és ügyfelei számára a teljes értéklánc mentén lehe-
tőségeket nyitnak. 
 
A Schaeffler felelősségteljesen kezeli az adatokat. A digitális 
megoldások fenntartható és értékközpontú módon kerülnek 
továbbvitelre. A Schaeffler minden belső és külső megoldás 
esetében teljes mértékben biztosítja a lehető legmagasabb 
szintű kiberbiztonságot és adatvédelmet.

3.2  Vállalatra vonatkozó információk védelme 
 
A Schaeffler védi a vállalat számára fontos információkat a 
visszaélés, elvesztés, megsemmisítés és manipuláció ellen. 
Ehhez felhasználjuk a vonatkozó biztonsági szabványokat, 
és megfelelő titoktartási intézkedéseket hajtunk végre. 
 
Ez nemcsak a vállalat tulajdonában lévő információkra vonat-
kozik, hanem azokra a bizalmas információkra is, amelyeket 
az üzleti partnerek bíznak a Schaefflerre. 
 
Az információ- és kiberbiztonság kiemelt prioritást élvez a 
Schaeffler számára, és célja, hogy folyamatosan javítsa a 
következő biztonsági célok teljesülését: bizalmasság, rendel-
kezésre állás és integritás. A szükséges szabályozási keretet 
egy információbiztonsági irányítási rendszer biztosítja.

3.3  Személyes adatok védelme 
 
A Schaeffler védi és tiszteletben tartja munkavállalói és üzleti 
partnerei személyiségi jogait. A vonatkozó előírások és jog-
szabályok betartását, különösen a személyes adatok kezelése 
során, megfelelő intézkedésekkel biztosítjuk.

3.4  IT-biztonság 
 
A Schaeffler informatikai rendszereit magas szintű informati-
kai biztonsággal tervezték. A feldolgozott vállalati adatokat, 
a munkavállalók adatait és az üzleti partnerek adatait a 
technikai és szervezeti informatikai biztonsági intézkedések 
optimálisan és a jogszabályoknak megfelelő módon védik.

3.5  Bennfentes információk 
 
Azon bennfentes információkat, azaz azokat a konkrét infor-
mációkat, amelyek nyilvánosságra kerülésük esetén jelen-
tősen befolyásolhatják a jegyzett értékpapírok árfolyamát, 
szigorúan bizalmasan kell kezelni. Azoknak a vezetőknek és 
alkalmazottaknak, akik ilyen bennfentes információval ren-
delkeznek, tilos azt értékpapírokkal vagy más pénzügyi esz-
közökkel való kereskedés céljára felhasználni, harmadik fél-
lel közölni, vagy értékpapírok vagy más pénzügyi eszközök 
vásárlására vagy eladására vonatkozó ajánlások megtételére 
felhasználni. 
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4 A MUNKAVÁLLA-
LÓKKAL ÉS  
KOLLÉGÁKKAL 
VALÓ BÁNÁSMÓD 

4.1  Méltányos munkakörülmények és a munkavállalók  
         fejlesztése 
 
A Schaeffler elkötelezett az ILO nyolc alapvető munkaügyi 
normájának betartása mellett, elismeri munkavállalói meg-
felelő bérezéshez való jogát, és betartja az adott munkaerő-
piacokon törvényileg garantált minimálbéreket. A Schaeffler 
minden vállalatánál betartja a vonatkozó munkajogi előírá-
sokat. A Schaeffler betartja a vonatkozó maximális munka-
időt, és teljesíti a munkavállalók minimális szabadságra 
való jogosultságát. 
 
A vállalat elvárja üzleti partnereitől (különösen a HR-szolgál-
tatóktól), hogy tiszteletben tartsák munkavállalóik méltányos 
díjazásra való jogosultságát, és a másokkal való bánásmód 
tekintetében tartsák tiszteletben a vállalat értékeit és maga-
tartási elveit. 
 
A Schaefflernél a munkavállalóinkra és a bizalmi együttmű-
ködésre összpontosítunk. Munkavállalóink fejlesztését az 
egyes emberek jövőjébe és vállalatunk versenyképességébe 
való befektetésnek tekintjük. 
 
Széles körű fejlődési és karrierlehetőségeket kínálunk, ame-
lyek lehetővé teszik számunkra és munkavállalóink számára, 
hogy közösen alakítsuk a Schaeffler jövőjét. Ez lehetőséget 
biztosít minden munkavállaló számára arra, hogy egyéni 
képességeinek, valamint szakmai és személyes érdeklődé-
sének megfelelően fejlődjön. A Schaeffler értékeli és támo-
gatja az élethosszig tartó tanulást, azaz a tapasztalatokon, 
egymástól és a képzéseken keresztül történő tanulást az 
innovativitás és a sikeresség jegyében. 
 
A vezetés itt központi szerepet játszik, amikor a vállalat érde-
keinek és az egyén igényeinek összeegyeztetéséről van szó.

4.2 Sokszínűség és az egyenlő bánásmód elve 
 
A Schaeffler hosszú távon elkötelezte magát egy olyan tisz-
teletteljes, előítéletektől mentes munkakörnyezet megterem-
tése mellett, amelyben a sokszínűséget sikertényezőnek te-
kintjük. Mindenkinek éreznie kell, hogy értékelik, függetlenül 
korától, nemétől, nemi identitásától, etnikai és társadalmi 
hátterétől, nemzetiségétől, vallásától, világnézetétől, fogya-
tékosságától és szexuális irányultságától.

A Schaeffler nagyra értékeli a multikulturális tapasztalato-
kat és a sokszínűséget, és ezeket globális szervezete erős-
ségeinek tekinti. Ennek jegyében tisztelettel vagyunk 
egymás irányt, és olyan munkakörnyezet megteremtésére 
törekszünk, amelyben a befogadást aktívan gyakoroljuk, 
és amely mentes a megkülönböztetéstől, megfélemlítéstől 
és visszaélésektől.

4.3  A munka és a család összeegyeztethetősége 
 
Globális családi vállalatként a Schaeffler számára különösen 
fontos, hogy családbarát intézkedésekkel elősegítse a család 
és a munka összeegyeztethetőségének lehető legjobb felté-
teleit. 
 
A családok sajátos igényeinek figyelembevételével a 
Schaeffler célja, hogy növelje munkavállalói elégedettségét 
és motivációját, és ezáltal a vállalat teljesítőképességét. 
 
A bizalmon és átláthatóságon alapuló együttműködés a 
sikeres csapatmunka alapja, amely mind a munkavállaló, 
mind a vállalat érdekeit szolgálja.

4.4  A kényszermunka és a gyermekmunka elutasítása 
 
A Schaeffler szigorúan elutasítja a gyermekmunka, a kény-
szermunka, a modern rabszolgaság, a nem önkéntes vagy 
kizsákmányoló börtönmunka, az emberkereskedelem és a 
kizsákmányolás egyéb formáit saját üzleti tevékenységeiben. 
A Schaeffler kifejezetten megköveteli üzleti partnereitől, 
hogy ugyanígy járjanak el.

4.5  Párbeszéd a munkavállalókkal és a munkavállalói  
        képviselőkkel 
 
A Schaeffler tiszteletben tartja munkavállalói egyesülési  
jogát, és biztosítja számukra a kollektív tárgyalásokhoz való 
jogot a munkafeltételek szabályozása érdekében. A Schaeffler 
bizalommal és konstruktívan együttműködik a munkaválla-
lók képviselőivel. Ettől függetlenül a Schaeffler mindig lehe-
tővé teszi munkavállalói számára, hogy közvetlenül fejezzék 
ki aggodalmaikat. 
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5 FENNTARTHATÓ-
SÁG, KÖRNYE-
ZET, EGÉSZSÉG 
ÉS BIZTONSÁG 

5.1  A fenntarthatóság szem előtt tartása 
 
A fenntarthatóság a Schaeffler értékeinek és magatartásának 
alapvető része. A hozzáadott érték fenntartható előállítása a 
gazdasági, ökológiai és társadalmi felelősségvállalás egysé-
gén alapul – mind a termékeink, mind azok előállítása, mind 
az ellátási lánc tekintetében. A Schaeffler ezért a fenntartha-
tó cselekvést olyan keresztmetszeti kérdésként értelmezi, 
amely a vállalat minden területét érinti. 
 
A munkavállalók aktívan hozzájárulnak a társadalmi érté-
kekhez igazodó magatartásukkal és mindennapi cselekede-
teikkel az erőforrás-fogyasztás minimalizálásához, és hoz-
zájárulnak a fenntarthatóság valamennyi releváns 
szempontjának továbbfejlesztéséhez. 
 
A Schaeffler világszerte minden gyártóüzemében átfogó EHS 
(környezetvédelem, egészségvédelem és biztonság) irányí-
tási rendszert tart fenn. A vállalat nagy hangsúlyt fektet a 
munkahelyi egészség és biztonság védelmére, valamint a 
helyi környezetvédelmi jogszabályok és a nemzetközi előírá-
sok betartására. A Schaeffler együttműködik üzleti partne-
reivel annak érdekében, hogy azok felismerjék és teljesítsék 
a környezet, az éghajlat, valamint a munkahelyi egészség és 
biztonság védelmével kapcsolatos felelősségüket.

5.2  Környezet- és éghajlatvédelem 
 
A környezetvédelem a Schaeffler vállalati felelősségvállalá-
sának szerves részét képezi. Ez a teljes ipari gyártási folya-
matra, a szállítás, ártalmatlanítás és újrahasznosítás előtti, 
közbeni és befejezéséig tartó operatív tevékenységre vonat-
kozik. Azzal, hogy a vállalat minden telephelyén környezet-
barát eljárásokat alkalmaz, a lehető legkisebbre csökkenti a 
környezetre gyakorolt hatását, és folyamatosan javítja a kör-
nyezetvédelmi tevékenységét. A környezetvédelmi előírások 
betartása érdekében a Schaeffler olyan rendszereket veze-
tett be, amelyek garantálják a biztonságot, az ellenőrzést és 
a mérhetőséget. 
 
A munkavállalók minden tevékenységük során közös fele-
lősséget viselnek, például a hulladék, az energia- és vízfo-
gyasztás, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásá-
nak csökkentése révén. A körforgásos gazdaság elve szerint 
dolgozunk – a termékeink tervezésétől és gyártásától kezd-
ve a működési élettartamuk meghosszabbításán át a fel-
használt anyagok újrahasznosításáig.

 

A Schaeffler-csoport termékportfóliója a nulla károsanyag- 
kibocsátású mobilitás megvalósítását célzó megoldásokra 
is összpontosít. Az energiaágazat partnereként a Schaeffler 
támogatja a megújuló energiatermelés bővítését. Ily módon 
a vállalat és ügyfelei aktívan hozzájárulnak a társadalmi vál-
tozások előmozdításához a környezet- és éghajlatvédelmi 
technológiák létrehozásával.

5.3  Munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
 
A Schaeffler biztonságos munkakörnyezetet biztosít munka-
vállalói számára azáltal, hogy az aktív munkahelyi egész-
ségvédelem és biztonság tekintetében teljesíti vagy megha-
ladja a vonatkozó jogi követelményeket, előírásokat vagy 
vállalati irányelveket. A Schaeffler a munkával kapcsolatos 
megbetegedéseket és munkahelyi baleseteket alapvetően 
elkerülhetőnek tartja. A Schaeffler aktívan végrehajtja a 
munkabalesetek számának és súlyosságának csökkentését 
célzó intézkedéseket. A Schaeffler emellett fenntartja és elő-
segíti munkavállalói fizikai és pszichológiai jólétét. A veze-
tők különös felelősséggel tartoznak annak biztosításáért, 
hogy megfelelő egészségügyi és biztonsági óvintézkedése-
ket hozzanak. 
 
Különös figyelmet fordítunk a kiszolgáltatott munkavállalók-
ra, például a fiatalokra, a terhes munkavállalókra és a testi 
fogyatékossággal élőkre. Az ilyen személyek védelmet élvez-
nek az egészségüket vagy biztonságukat veszélyeztető mun-
kafeladatokkal szemben. 
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6 JELENTÉSEK  
ÉS KAPCSOLAT-
TARTÓK 

6.1  Kötelességszegés bejelentése 
 
A Schaeffler bármilyen nem megfelelő viselkedés ellen aktí-
van fellép. Mind a munkavállalókat, mind a külső szereplő-
ket arra ösztönözzük, hogy szabadon és a megtorlástól való 
félelem nélkül beszéljenek. Tilos a vállalaton belüli helytelen 
magatartással kapcsolatos aggályokat jóhiszeműen felvető 
munkavállalókkal szembeni megtorlás. Ez a Schaefflerhez 
forduló külső szereplőkre is vonatkozik. 
 
Az alábbi elérhetőségek mind a munkavállalók, mind a har-
madik felek számára rendelkezésre állnak.

6.2  Helyi kapcsolattartó személyek 
 
A magatartási kódexszel kapcsolatos kérdések tisztázása 
vagy a visszaélések kezelése érdekében a munkavállalók 
bármikor kapcsolatba léphetnek a közvetlen munkakörnye-
zetükben lévő személyekkel, például: 

• Menedzserekkel

• Regionális megfelelőségi tisztviselőkkel

• HR-részleggel, jogi és ellenőrzési részleggel vagy

• Munkavállalói képviselőkkel

6.3  Bejelentőrendszer 
 
A Schaeffler magatartási kódexének megsértésével kap-
csolatos bejelentéseket, különösen az illegális üzleti gya-
korlatokat vagy az emberi jogok lehetséges megsértését 
a Schaeffler-csoport bejelentőrendszerén keresztül lehet 
megtenni. Ez a rendszer több nyelven is elérhető, és lehető-
vé teszi az anonim, bizalmas, külön titkosított, biztonságos 
kommunikációt a Schaeffler Compliance (megfelelőségi) 
részlegének vizsgálati csoportjával. 
 

A bejelentőrendszer a következő módon érhető el: 

Postai cím Schaeffler AG  

Forensics and Investigations 

Industriestrasse 1 – 3 

91074 Herzogenaurach

Németország

A nap 24 órájában, 
a hét 7 napján  
elérhető telefonos 
forródrót

+49 30 12095120   

(német, angol, francia)

Telefonos elérhetőség más nyelveken:

Spanyol   +1 213 2791017

Portugál  +55 21 20182964

Kínai          +86 10 85233042

E-mail investigations@schaeffler.com

Online bejelentési 
csatorna 

https://www.bkms-system.net/ 

schaeffler 

 
A Schaeffler következetesen nyomon követ minden visszaélés-
re utaló jelet, figyelembe véve az arányosság elvét. Minden 
egyes jelentést felülvizsgálunk. Az eredménytől függően 
átlátható döntés születik arról, hogy milyen következmények 
alkalmasak, szükségesek és arányosak.

Kapcsolat
A megadott helyi kapcsolattartókon kívül a munkavállalók 
közvetlenül is kapcsolatba léphetnek a Compliance & Cor-
porate Security részleggel. 
 
Eric S. Soong 
A csoport megfelelőségi vezetője 
 
Compliance & Corporate Security 
Industriestrasse 1 – 3 
91074 Herzogenaurach 
Németország 
 
compliance@schaeffler.com
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Schaeffler AG
Industriestrasse 1 – 3 
91074 Herzogenaurach 
Németország  
www.schaeffler.com 
info@schaeffler.com

Németországban: 
Telefon 0180 5003872 
Más országokból:  
Telefon +49 9132 82-0

Minden információt gondosan összeállítottunk  
és ellenőriztünk, az esetleges hibákért vagy  
hiányosságokért azonban nem tudunk felelősséget  
vállalni. A technikai változtatások jogát fenntartjuk.
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