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ETIKAI KÓDEX - KIVONAT 

   
1. Az Etikai Kódex alkalmazása   

A Delta Technologies Nyrt. és 100 százalékos tulajdonú leányvállalata a Delta Systems Kft. 

(továbbiakban: Delta) vezetése – összhangban a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

8. §-val és 9. § (2) bekezdésével, valamint az Antikorrupciós Politikában foglalt követelményekkel – 

jelen Etikai Kódex elfogadásával kinyilvánítja azokat az etikai normákat, melyeket működése során 

kiemelten fontosnak és követendőnek tekint. Az Etikai Kódex az értékrend közvetítésével 

meghatározza az elvárható etikus magatartást és a Delta értékeinek megfelelő cselekvés normáit, 

továbbá arra ösztönzi az érintetteket, hogy őrizzék meg és erősítsék azt az értékes külső képet, 

amely e cégekről kialakult.  

 
2. Közös értékeink  

 A Delta támogatja és tiszteletben tartja a nemzetközileg kinyilvánított emberi jogok 

védelmét.  

 A Delta versenytársaival és üzleti partnereivel a piaci versenyre vonatkozó írott és íratlan 

szabályok betartásával tisztességes üzleti kapcsolat fenntartására törekszik. A Delta 

szigorúan megtiltja és elutasítja a piaci verseny korlátozásának minden formáját, különösen 

a kartellt, a bennfentes kereskedelmet és a piacot befolyásoló egyéb megállapodásokat. 

Üzleti partnereinkkel való kapcsolatainkat a bizalom, a tisztességes eljárás és az üzleti 

döntések meghozatalában nagyfokú függetlenség jellemzi.   

 A Delta szigorúan megtiltja a vesztegetés és korrupció minden formáját a tevékenységével 

kapcsolatosan. A Delta munkavállalói nem kínálhatnak fel, fizethetnek, kérhetnek vagy 

fogadhatnak el vesztegetési összegeket, ajándékokat üzletszerzés vagy üzlet visszatartása 

érdekében. Amennyiben bármely munkavállalóról bebizonyosodik, hogy vesztegetésben 

vagy korrupcióban érintett, fegyelmi eljárást indítunk ellene, ami elbocsátással, 

pénzbírsággal, büntetőjogi felelősségre vonással és kártérítés fizetésével is járhat.  

 A Delta olyan munkahelyi feltételeket teremt, amely mentes bármiféle 

megkülönböztetéstől, történjen az faj, nem, bőrszín, fogyatékosság, szexuális orientáció, 

felekezeti, politikai vélemény, érdekképviseleti szervezethez való tartozás vagy ezzel 

összefüggő tevékenység miatt (kivételt képez a törvényben szabályozott pozitív 

diszkrimináció).   
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 A Delta szigorúan tiltja az erőszak, megfélemlítés vagy zaklatás minden formáját, különösen 

a szexuális természetű zaklatást. A vezetés felelőssége, hogy a felmerülő eseteket megfelelő 

módon kezelje.  

 A Delta elítéli a gyermekek és kisebbségek kizsákmányolását: nem végeztet sem kényszer-, 

sem rabszolga-, sem gyermekmunkát és ilyen tevékenységet egyetlen partnerétől sem 

fogad el. A Delta Technologies Nyrt.  és a Delta Systems Kft. minden munkavállalójának és 

szerződéses partnerének tisztában kell lennie ezekkel az elvekkel, melyeket munkája során 

alkalmaznia kell.  

 A Delta elkötelezett a fenntarthatóság, a környezettudatos működés és az üzleti 

tevékenységgel járó negatív környezeti hatások csökkentése iránt.   

 Céltudatos, pontos munkavégzéssel a Delta valamennyi munkavállalója a vonatkozó 

jogszabályi követelmények betartásával, közösen átgondolt és felépített rendszer szerint 

végzi munkáját, ahol a végzett munka nyomon követhető, átlátható.  

 Fejlett elemző és értékelő módszerekkel segítjük a szervezeti folyamatok átláthatóságát, a 

vezetés és a döntéshozatal hatékonyságát, a problémás területek feltárását és azok gyors 

megoldását.  

 Tevékenységünk során csak olyan alvállalkozókkal és beszállítókkal működünk együtt, akik 

ismerik a Delta irányelveit. Kiemelt figyelemmel kísérjük kiszervezett folyamatainkat, 

meghatározva és alkalmazva az ellenőrzési szerepkört.   

 A Delta egyik legfőbb értékének a munkavállalóit tekinti, ezért mindent megtesz a 

munkahelyi környezet és a munkahelyi légkör folyamatos fejlesztéséért, valamint, hogy a 

munkavállalók megfelelő képzésben részesüljenek. Célunk, hogy folyamatos fejlesztésekkel 

megőrizzük azt, hogy a Delta munkavállalójának lenni rang.  
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