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Előszó

Dr. L. Brzoska

CEO

A. Jansen

SVP HR

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Tevékenységünk középpontjában áll a cél: fenntartható módon 

 értékeket teremteni és az etikai alapelveket betartani. Ezek szerves 

részei vállalati kultúránknak és motivációt jelentenek folyamatos 

innovációra törekvésünkhöz. Felelősséget vállalunk munkatársa-

inkért, ügyfeleinkért, üzleti partnereinkért és világszerte minden 

 tevékenységünkért. 

Családi vállalkozásként a tisztelet, az integritás, a magas szintű üzleti 

morál, valamint a fenntartható és ökológiai gazdálkodás jellemez 

bennünket. Munkatársaink alkotják a Jungheinrich csoport gerincét. 

Az ő védelmük és jóllétük, jogaik tiszteletben tartása és támogatásuk 

rendkívül fontos számunkra. Az ügyfeleinkkel és üzleti partnereinkkel 

fennálló különleges kötelék hosszú évtizedek óta sikereink alapja. 

Síkra szállunk az emberi jogok globális védelméért, és elkötelezettek 

vagyunk az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az OECD 

multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvei, a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkaügyi normái, valamint 

a gazdasági és emberi jogokról szóló (német) nemzeti cselekvési 

terv (NAP) mellett. Mindemellett kulcsfontosságú számunkra a helyi 

sajátosságok tiszteletben tartása. 

Globális intralogisztikai megoldások szolgáltatójaként mindig 

 egyenlő mértékben vesszük figyelembe a társadalmi, ökológiai és 

gazdasági szempontokat. 

Jungheinrich AG
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1.1 Támogatjuk az emberi jogokat 

A világ egyik vezető intralogisztikai megoldásszállítójaként az egész 

világon felelősséggel tartozunk munkatársainkért, ügyfeleinkért, 

üzleti partnereinkért, és csakugyan termékeinkért és cselekede-

teinkért. Családi vállalkozás vagyunk, az értékorientált cselekvés 

vállalati kultúránk szerves része. Munkatársainktól, ügyfeleinktől és 

üzleti partnereinktől világszerte mindig felelősségteljes, etikailag 

kifogástalan, jogkövető és fenntartható cselekvést követelünk meg. 

Támogatjuk és tiszteletben tartjuk az emberi jogokat. A jogsértések 

és a mulasztások súlyos következményekhez vezetnek. Ha egy adott 

ország szigorúbb követelményeket támaszt, úgy azok az irányadóak.

1.2 Végrehajtjuk a nemzeti és nemzetközi irányelveket

Síkra szállunk az emberi jogok globális védelméért, és támogatjuk az 

ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Ezenkívül figyelembe 

vesszük az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveit, 

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkaügyi nor-

máit, továbbá Németország vonatkozásában a gazdasági és emberi 

jogokról szóló nemzeti cselekvési tervet (NAP). 

Bevezetés1
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2.1. Munkakörülményeink

Olyan béreket és szociális juttatásokat biztosítunk, melyek elérik 

a törvényben meghatározott és az ágazatban szokásos mértéket. 

Ügyelünk a munkaidőt, a munkaközi szüneteket és a szabadságot 

szabályozó nemzeti törvények és előírások, illetve ágazati stan-

dardok betartására. Ez olyan munkatársakra is érvényes, akik tevé-

kenységük miatt nem rendelkeznek állandó munkavégzési hellyel 

 valamely telephelyünkön, mint például a szerviztechnikusok. 

Világszerte kiváló munkakörülményeket, rugalmas munkavégzési 

modelleket és különböző életpályamodelleket kínálunk, támogatjuk 

az innovatív ötleteket, és teret biztosítunk munkatársaink  számára 

a kibontakozáshoz. Ezen túlmenően munkatársainknak széles körű 

képzési és továbbképzési lehetőségeket kínálunk. Tiszteletben  

 tartjuk a pihenéshez való jogot is, beleértve a fizetett szabadságot  

és a magánélethez való jogot.

2.2. A befogadás és a sokszínűség előmozdítását  

célzó küldetésünk

Vállalatunknál nincs megkülönböztetés, minden munkatársat 

 egyenlően, méltósággal és tisztelettel kezelünk. A Jungheinrich 

célja, hogy megakadályozza vagy megszüntesse a  munkavállalókat 

érő hátrányokat életkoruk, testi vagy szellemi fogyatékosságuk, 

etnikai származásuk, külső megjelenésük, bőrszínük, nemük, ter-

hességük, szexuális irányultságuk, nemzetiségük vagy vallásuk miatt. 

Telephelyeinken és a Jungheinrich részére végzett tevékenységek 

során nem tűrünk semmiféle fizikai, pszichológiai, szexuális vagy 

szóbeli erőszakot és zaklatást, illetve fizikai vagy szellemi kénysze-

rítést. Munkatársainktól elvárjuk, hogy tisztelettel, professzionálisan 

és igazságosan bánjanak kollégáikkal, valamint az ügyfelekkel és az 

üzleti partnerekkel. 

Az emberi jogok és a munkavédelem 
támogatását szolgáló intézkedések 2
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2.3. Kollektív jogaink

Tiszteletben tartjuk a szerződéses szabadsághoz és a kollektív 

 tárgyalásokhoz való jogot az érvényben lévő jogszabályokkal és 

 rendelkezésekkel összhangban. Számunkra a bizalmi és szoros 

együttműködés a munkavállalók képviselőivel magatartásunk fon-

tos része. A kölcsönös bizalom és kooperatív viszony egy nyitott és 

konstruktív párbeszédet jelent, melyet a kétirányú tisztelet határoz 

meg. A kollektív tárgyalások eredményeként létrejött megállapo-

dásokat minden munkatárs számára átláthatóan dokumentáljuk, és 

azokat végrehajtjuk.

2.4. Elkötelezettségünk a munkahelyi egészség  

és biztonság mellett

Kiemelten fontos számunkra a munka- és egészségvédelem. Egy-

ségesen magas színvonalat biztosítunk világszerte. A lehetséges 

kockázatok felismerése és elkerülése, valamint a veszélyhelyzetek 

elhárítása, az üzembiztonság, a munkabiztonság és az egészségvé-

delem belső irányelveink és folyamataink, valamint a munkavédel-

mi irányítás keretein belül folyamatos fejlesztés alatt áll. Ügyelünk 

a mindenkor hatályos egészség- és munkavédelmi törvények, előírá-

sok és rendelkezések betartására, és gondoskodunk munkatársaink 

biztonságos és egészséges munkakörnyezetéről. Ezenkívül támogat-

juk a munkavédelmi intézkedések és rendszerek folyamatos fejlesz-

tését, és munkatársainknak konkrét támogatást biztosítunk képzések 

formájában. 

Alapvető törekvéseink és cselekvési alapelveink:

	X A vezetők felelősséget vállalnak a rájuk ruházott kötelezettségekért, 

és példaképül szolgálnak a munkabiztonság és az egészségvédelem 

megvalósításában.

Az emberi jogok és a munkavédelem 
támogatását szolgáló intézkedések2
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Az emberi jogok és a munkavédelem 
támogatását szolgáló intézkedések 2

	X Munkatársaink a biztonsági előírásoknak megfelelően járnak el, és 

aktívan hozzájárulnak a munkavédelem javításához.

	X Képzések és továbbképzések keretében biztosítjuk munkatársaink 

számára cselekvési alapelveink sikeres érvényesítését. Ezzel minden 

munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a veszélyeket és 

potenciális kockázatokat bejelenti felettesének, a biztonsági szak-

értőnek vagy a biztonsági megbízottnak.

	X Munkahelyeinket a technika és a munkaegészségügy jelenlegi 

 állása szerint úgy alakítjuk ki, hogy egészségügyi szempontból 

megfelelőek, ergonomikusak és biztonságos kialakításúak legye-

nek, és a kockázatokat rendszeresen ellenőrizzük.

	X Kerülni kell a sérüléseket, a baleseteket és a munkából adódó 

megbetegedéseket. Minden balesetet rögzítünk és elemzünk, 

hogy megfelelő intézkedésekkel megakadályozzuk azok meg-

ismétlődését. Arra törekszünk, hogy minimálisra csökkentsük 

a munkahelyi balesetek és az azokból adódó távolléti napok 

 számát.

2.5. A kényszer- és gyermekmunka elleni törekvéseink

Tiszteljük és támogatjuk a nemzetközileg elismert emberi jogokat, és 

nem tűrjük a kényszer-, gyermek- és büntetőmunkát, a rabszolga-

ságot vagy az emberkereskedelmet. A foglalkoztatás alsókorhatárára 

vonatkozóan betartjuk az adott ország mindenkor hatályos előírá-

sait. Ha nincsenek nemzeti előírások, az ENSZ nemzetközi előírásait 

vesszük figyelembe. Az egyes országokban érvényes előírásokat, 

mint például az Egyesült Királyság modernkori rabszolgaságról szóló 

törvényét, ennek megfelelően alkalmazzuk. 

	X Egyesült Királyság – modernkori rabszolgaságról szóló törvény 

(hivatkozás beillesztése) 
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Az emberi jogok és a munkavédelem 
támogatását szolgáló intézkedések2

2.6. Képzési rendszerünk

Munkatársaink személyes és szakmai továbbfejlesztése a következőkön 

alapul:

	X Szisztematikus tehetséggondozás és -fejlesztés

	X Interdiszciplináris belső képzések széles választéka

	X Az egész vállalatcsoportban érvényesülő vezetői gondolkodás 

	X Stratégiai és nemzetközi vezetőfejlesztés 

	X Kiváló minőségű és sikeres gyakornoki programok több mint 40 éve

	X Coaching, mentorálás és egyéb egyéni fejlesztési formák

	X Nemzetközi együttműködés külső partnerekkel a képzés és 

a továbbképzés területén

A Jungheinrich Képzési Központ a következő szolgáltatásokat kínálja:

	X Átfogó képzési koncepciók valamennyi értékesítési célcsoporthoz 

(beleértve a tanúsítást is)

	X Jungheinrich „CAMPUS” mint digitális tanulási platform az összes 

munkavállaló számára világszerte

	X Házon belüli oktatói képzés a Jungheinrich Képzési Akadémián

	X Nemzetközi multiplikátor-rendszer a globálisan adaptált képzési 

szabványok alkalmazásának biztosítására

	X Minőségirányítási rendszer kiépítése képzési szabványaink hosszú 

távú fenntartása érdekében

	X Valamennyi képzés folyamatos továbbfejlesztése a Jungheinrich 

Akadémián keresztül

Célunk, hogy hosszú távon magas szintű teljesítményt és foglalkoz-

tathatóságot biztosítsunk. A szakmai képzés mellett kiemelt jelentő-

sége van a személyes fejlődésnek is. Az esélyegyenlőség a minősítési 

és képzési lehetőségekhez való hozzáférés tekintetében is lényeges 

szempont számunkra. 
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Az emberi jogok és a munkavédelem 
támogatását szolgáló intézkedések 2

2.7. Elkötelezettségünk a magánélethez való jog és  

a személyes adatok védelme mellett

Cégünk adatokat kezel üzleti partnereiről, pl. ügyfeleiről és beszál-

lítóiról, továbbá munkavállalóiról és az álláspályázókról is. Ezek egy 

része személyes adat, így az adatvédelmi előírásoknak megfelelően 

kell őket kezelni. Tiszteletben tartjuk az egyének adatvédelmi és 

valamennyi alapjogait, és betartjuk a vonatkozó törvényeket – külö-

nösen az európai általános adatvédelmi rendeletet – a személyes 

adatok védelme és biztonsága érdekében. Gondoskodunk arról, 

hogy az adatok biztonságban legyenek, ne éljenek vissza velük, és 

ne vesszenek el. Továbbá gondoskodunk az adatok átlátható keze-

léséről.

Ezt biztosítja egy, az egész vállalatcsoportra kiterjedő adatvédelmi 

irányítási rendszer megfelelő belső irányelvekkel, részletes mun-

kautasításokkal, valamint a munkavállalói képzések az  adatvédelmi 

gondossági kötelezettségekről, ideértve a megfelelő technikai 

 biztonsági szintet és a megfelelő struktúrájú tájékoztatási rendszere-

inket. 

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információk, beleértve az 

elérhetőségeinket is, megtalálhatók adatvédelmi tájékoztatónkban 

a www.jungheinrich.hu weboldalon. 

	X Jungheinrich adatvédelmi tájékoztató (hivatkozás beillesztése)
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Külső partnerekkel szembeni elvárások és 
a velük fennálló kapcsolat3

Az üzleti partnerekkel és megbízottakkal szemben támasztott 

követelményeink

A Jungheinrich számára a feddhetetlen magatartás nemcsak  

a vállalaton belüli bizalmi együttműködés előfeltétele, hanem 

a beszállítókkal, ügyfelekkel és egyéb üzleti partnerekkel folytatott 

együttműködés alapját is képezi. Alapelveinket egy magatartási 

kódexben határoztuk meg. Ezek alapján olyan partnerekkel keressük 

a kapcsolatot, akik ugyanezen elveket vallják. 

	X A Jungheinrich magatartási kódexe (hivatkozás beillesztése)

	X A Jungheinrich beszállítói kódexe (hivatkozás beillesztése) 
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4.1. Felelősségünk

Nemzetközi családi vállalkozásként az értékorientált cselekvés 

kiemelten fontos számunkra. Elkötelezettek vagyunk az emberi 

jogok tiszteletben tartása és védelme mellett. Biztosítjuk, hogy min-

den munkatársunk ismerje és teljesítse az emberi jogi és munkavé-

delmi kódexben rögzített minőségi követelményeket és elvárásokat. 

Minden munkatársunknak és a külső harmadik feleknek többféle 

közvetlen vagy anonim kapcsolatfelvételi lehetőség áll a rendelkezé-

sére.

4.2. Ellenőrző szervezetünk 

Elvárjuk, hogy az emberi jogi és munkavédelmi kódexet világszerte 

az összes Jungheinrich vállalat betartsa. A kódex betartásának rend-

szeres ellenőrzéséért a Jungheinrich vállalatcsoport központi audit 

részlege felel. 

4.3. Kapcsolattartási lehetőségek

Munkatársaink számára többféle személyes kapcsolatfelvételi lehe-

tőség áll rendelkezésre. Így a kétségek vagy esetleges jogsértések 

tisztázása érdekében, választásuk szerint, fordulhatnak közvetlen 

felettesükhöz, szervezeti egységük compliance megbízottjához vagy 

a központi compliance megbízotthoz. Ezenkívül anonim módon 

a Jungheinrich OpenLine rendszert is használhatják. 

Külső harmadik felek számára is biztosítunk személyes kapcsolattar-

tókat. Ezen túlmenően a Jungheinrich OpenLine portálon és tele-

fonközponton keresztül Ön anonim módon veheti fel a kapcsolatot 

a központi compliance megbízottal. 

	X Ezzel kapcsolatban további információk itt találhatók: 

www.jungheinrich.com/compliance  

www.jungheinrich.hu – OpenLine

Az emberi jogi és munkavédelmi kódex 
végrehajtása és felülvizsgálata 4
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