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Előszó

2

Kedves Munkatársaink,

maga Robert Bosch írta 1921-ben: "A tisztességes és méltá-
nyos üzletvezetés hosszú távon mindig a legjövedelmezőbb, 
és az üzleti világ ezt sokkal jobban értékeli, mint azt bárki 
hinné." Ezekben a szavakban is megnyilvánul ma is érvényes 
meggyőződésünk: a megbízhatóság, hitelesség, felelősség, 
méltányosság és különösen a törvényesség képezik üzleti 
sikereink lényeges alapköveit.

Ez az egyértelmű alapelv köt össze bennünket mint ügyveze-
tőket és a Bosch-csoport összes munkatársát és leányválla-
latait világszerte. Számunkra mindez kiemelkedő jelentőség-
gel bír. Ezen alapelv jelentőségének kihangsúlyozására 
fogalmaztuk meg álláspontunkat a jelen "Üzleti Etikai Kódex-
ben" (Code of Business Conduct) a törvényi követelmények 
és etikai kérdések vonatkozásában. Az Üzleti Etikai Kódex 
vezérfonalként szolgál számunkra az üzleti kapcsolatokban 
tanúsított viselkedésünk során. Bosch-értékeinkkel együtt 
kiváló kiindulási pontot biztosít annak a bizalomnak a meg-
alapozásához, amely olyan fontos üzleti sikereinkhez.
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Stefan Grosch 
igazgatósági tag 
Robert Bosch GmbH

Stefan Hartung 
az igazgatóság elnöke 
Robert Bosch GmbH
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Üzleti Etikai Kódex

Preambulum
A törvényesség elvének betartása, valamint a felelős és mél-
tányos üzleti tevékenység vállalatunk számára kezdettől 
fogva a legfőbb elv, amely központi szerepet játszik életünk-
ben. Számos irányelv és útmutatás tartalmaz utasításokat a 
Bosch-csoport munkatársaként végzett tevékenységünkre 
vonatkozóan. Ezeket folyamatosan szem előtt tartjuk, és 
ezek szellemében cselekszünk. Ezen szabályozások lénye-
ges elemeinek egyszerűsített összefoglalását a jelen Üzleti 
Etikai Kódex tartalmazza, hogy megkönnyítse számunkra az 
előírások betartását. Amennyiben ellentmondás lépne fel 
ezen irányelvek és a jelen Üzleti Etikai Kódexben foglalt uta-
sítások között, valamint egyéb felmerülő kérdések esetén a 
Jogi Osztállay (C/LS), vagy a Compliance Szervezettel 
lépünk kapcsolatba.

Számos tevékenység során más-, adott esetben akár több jog-
rend törvényei, vagy szabályozásai is érvényesek lehetnek. 
Mindig az adott alkalmazandó jog szerint járunk el. Ez magába 
foglalja azon ország jogrendjét is, amelynek piacára az adott 
terméket, vagy szolgáltatást szánjuk. Vitás esetben a helyi regi-
onális vállalat, vagy üzleti egység segítségével tájékozódunk a 
mindenkor hatályos helyi törvényi szabályozásról. A helyi törvé-
nyi szabályozás és a jelen Üzleti Etikai Kódex közti ellentmon-
dás esetén a helyi törvényi szabályozás élvez elsőbbséget. 
Nem egyértelmű helyzetekben kapcsolatba lépünk a Jogi Osz-
tállay (C/LS), vagy a Compliance Szervezettel.

Amennyiben a jelen Üzleti Etikai Kódexben tárgyalt 
témakörökhöz speciális irányelvek, vagy központi 
utasítások kapcsolódnak, azokat be kell tartani. A 
speciális szabályozások nem lehetnek ellentétesek 
az Üzleti Etikai Kódex alapelveivel.
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„ Betartjuk a törvényeket és 
felelősségteljesen járunk el.“

RZ_HU_Code of Business Conduct Brosch�re 20190708.indd   4 11.07.19   10:01



5

Törvénytisztelő, szabályszerű, felelős és méltányos 
viselkedés
A Bosch-csoport minden tevékenysége, intézkedése, szerző-
dése és egyéb eljárása során a törvényesség elvét követjük. 
Különösen fontos, hogy nem tévesztjük meg ügyfeleinket, 
a hatóságokat, vagy a nyilvánosságot és nem veszünk részt 
harmadik fél általi megtévesztésben.
A törvényesség elvének betartása magába foglalja a fennálló 
adó és vámtartozások megfizetését, a verseny és kartelljog 
betartását, a korrupció és pénzmosás szigorú tilalmát, a 
technika mindenkori állásának megfelelő technológia alkal-
mazását, a szükséges hatósági engedélyek beszerzését, az 
export-ellenőrzési jog betartását, valamint harmadik fél tör-
vényes jogainak tiszteletben tartását. Ez az alapelv nem csak 
azon megfontoláson alapul, hogy a fentiek megsértése jelen-
tős üzleti hátrányt vonhat maga után, többek között büntető-
eljárás, pénzbüntetés, vagy kártérítési igények formájában. 
A szigorúan vett törvényes eljárás elvét attól függetlenül 
támogatjuk, hogy ez a Bosch-csoport számára előnyökkel 
jár-e, vagy sem. A törvényesség és a Bosch-értékek mindig az 
ügyféligények, vagy más üzleti érdekek felett állnak.
Felelősek vagyunk a törvények betartásáért szakterületün-
kön, és feladatunk, hogy munkakörnyezetünket folyamatosan 
ellenőrizzük a törvényesség, felelősség és méltányosság 
vonatkozásában. Ha bizonytalanság lépne fel, hogy melyik 
szempontot érvényesítsük a törvényesség, felelősség és 
méltányosság vonatkozásában, kapcsolatba lépünk vezető-
inkkel, a Compliance Szervezettel, vagy a Jogi Osztállyal.
Függetlenül a törvényben előírt szankcióktól, a jelen Üzleti 
Etikai Kódex megsértése elvből fegyelmi intézkedéseket von 
maga után, amely akár felmondással és az érintettel szem-
beni anyagi kártérítési követelés érvényesítésével is járhat.

A vélt szabálytalanságok jelentése 
Kötelesek vagyunk vezetőinknek jelenteni a jelen Üzleti Etikai 
Kódexben rögzített szabályok esetleges megsértését. Bár-
mikor fordulhatunk a Compliance Szervezethez is. Ebben az 
esetben lehetőségünk van arra is, hogy az esetleges vissza-
élésekről a Compliance Szervezet forródrótján tegyünk beje-
lentést. A bejelentést lehetőség szerint nevünk megadásával 
tegyük, de lehetőség van anonim bejelentésre is. A bejelen-
tések kezelése bizalmasan történik. Kizárt a Bosch-alkal-
mazottaknak, vagy szerződéses partnereknek a jóhiszemű 
bejelentések miatti bármilyen hátrányos megkülönböztetése. 
Ez abban az esetben is érvényes, ha a bejelentés a későbbi-
ekben megalapozatlannak bizonyulna.

Melyek az alapelveink?

Kinek jelenthető a jogsértés?
A jogsértésekről feletteseink, vagy az illetékes 
részleg vezetői mellett a Compliance Officer-
nek is jelentést tehetünk (közvetlenül vagy a 
forródróton keresztül). Az illetékes Compliance Officer 
megtalálható a BGN-ben a "Compliance" szekcióban 
(https://bgn.bosch.com/alias/compliance). Ezen az 
oldalon szintén 
megtalálható a forródrót elérhetősége.

1. Alapelvek
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Amennyiben vezetőként olyan tájékoztatásokat kapunk, ame-
lyek a szabályoknak a munkatársak, vagy harmadik fél általi 
megsértésére utalnak, akkor az eljárásba be kell vonjuk az 
illetékes részleget. A jogi természetű eseteket jogi tanács-
adás céljából továbbítjuk az illetékes Jogi Osztálynak.

Az esetleges szabálysértésekre utaló jeleket haladéktalanul, 
belső ellenőrzés keretében kivizsgáljuk. Amennyiben a 
gyanú beigazolódik, sor kerül a szükséges kijavító intézke-
dések megtételére.

Együttműködés a hatóságokkal
A Bosch kooperatív viszonyt tanúsít a hatóságokkal szem-
ben. A Bosch munkatársaiként és vezetőiként teljes körűen 
együttműködünk a jogszerű vizsgálatoknál, amelyeket a 
Bosch, vagy a hatóságok kezdeményeznek. Ez nem vonatko-
zik a védekezés céljából készített iratokra, a vallomástétel 
megtagadására vonatkozó jogokra, valamint az érintett sze-
mélyt megillető egyéb eljárási jogosultásgokra.

A vezetők felelőssége
Vezetőként felelősek vagyunk azért, hogy a felelősségi 
körünkbe tartozó területeken ne kerüljön sor a törvényi sza-
bályozások, vagy a jelen Üzleti Etikai Kódex megsértésére, 

amely megfelelő felügyelet mellett megakadályozható, meg-
nehezíthető lett volna. Biztosítjuk, hogy a törvényi és a belső 
előírások betartása a felelősségi körünkbe tartozó területen 
folyamatosan és megfelelő mértékben biztosítva legyen. 
Vezetőként azt is biztosítjuk, hogy munkatársainkban tudato-
sodjon az, hogy a törvényesség elvének és az Üzleti Etikai 
Kódexben foglaltaknak a megsértése tilos, és elvből fegyelmi 
következményekkel jár, tekintet nélkül az adott munkatárs-
nak a vállalati hierarchiában betöltött szerepére.

Ha valamelyik munkatárs vezetőként lehetséges szabálysér-
tésre figyelmeztet bennünket, akkor gondoskodunk róla, 
hogy ez a munkatárs védett legyen a jóhiszeműen megtett 
bejelentés miatti esetleges hátrányos megkülönböztetés 
minden formája ellen. Ez abban az esetben is érvényes, ha a 
bejelentés a későbbiekben megalapozatlannak bizonyulna.

Vezetőként munkatársaink számára példaképként szolgá-
lunk, tájékoztatjuk őket a jelen Üzleti Etikai Kódexben rögzí-
tett előírásokról, azokat megtárgyaljuk velük, és a Compli-
ance Szervezet és a Jogi Osztály bevonásával kapcsolattartó 
partnerként állunk rendelkezésükre. Kezdeményező szerepet 
vállalunk a felügyeletünk alá tartozó osztályokon általunk 
kezdeményezett Compliance párbeszédek során.

Társadalmi felelősségvállalás
Saját kezdeményezésünkre és vállalatunk érdekében is felelő-
sen cselekszünk, és ennek során figyelembe vesszük saját 
tevékenységünk társadalmi-, valamint környezeti hatásait. A 
vállalaton belüli és a partnereinkkel való együttműködés során 
a méltányosságot a siker előfeltételeként kezeljük. Elutasítjuk 
az emberi jogok megsértését (például a kényszer és a gyer-
mekmunkát), és ugyanezt várjuk el üzleti partnereink eseté-
ben is. Feladataink teljesítése során ügyelünk a Bosch-cso-
port hírnevére. Ennek során a törvényesség elvét követjük, és 
előtérbe helyezzük a felelős és méltányos elbánás alapelveit.

Viselkedés munkatársainkkal szemben
Tiszteljük és óvjuk minden egyes egyén emberi méltóságát. 
Nem tűrjük el munkatársaink megkülönböztetését, vagy zak-
latását, és támogatjuk a sokszínűséget.

Kinek jelenthető a jogsértés?
A Bosch a "Compliance forródrót" révén további 
lehetőséget kínál arra, hogy biztonságos és bizalmas 
módon tehessünk bejelentést a Compliance 
követelmények megsértéséről. A legtöbb országban 
erre anonim úton is lehetőség nyílik. A Compliance 
forródrót egy erre szakosodott szolgáltató által 
működtetett bejelentő rendszer, amely az interneten 
keresztül minden munkatárs, valamint külső 
személyek számára is szünet nélkül és számos nyelven 
elérhető. További információk találhatóak a BGN-ben a 
„Compliance“ szekcióban, vagy az alábbi linkeken:
https://www.bkms-system.net/bosch-compliance
http://www.bosch.com/compliance
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„Tiszteljük és óvjuk 
minden egyes egyén 

méltóságát.“
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„ A Bosch érdekében 
cselekszünk.“
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2. Összeférhetelenség megelőzése

Mit értünk "nyilvánosság számára 
hozzáférhető termékek, vagy 
szolgáltatások" alatt?
Nyilvánosság számára hozzáférhetőnek 
minősül minden olyan termék, vagy 
szolgáltatás, amely azonos feltételek 
mellett (ár stb.) érhető el mindannyiunk 
számára, pl. a kiskereskedelmi forgalomban 
elérhető termékek. Ezzel ellentétben nem 
a nyilvánosság számára hozzáférhetőnek 
minősül mindaz, ami konkrét egyedi 
esetben kerül megállapításra. Ilyennek 
számít például, amikor a festő ajánlatot tesz 
lakásunk felújítására.

További munkavégzésre irányuló jogviszonyok 
és társasági részesedésszerzés 
További munkavégzésre irányuló jogviszonyt csak 
munkaadónk előzetes beleegyezésével létesíthetünk. 
Ez akkor kapható meg, ha a további munkavégzésre 
irányuló jogviszony nem ütközik a vállalat jogos érde-
keivel. Ezen túlmenően részesedés megszerzése ver-
senytársak, szállítók, vagy ügyfelek esetében kizáró-
lag a munkáltató előzetes írásbeli tájékoztatását 
követően engedélyezett számunkra. Ez az előzetes 
bejelentési kötelezettség a tíz százalékot meghaladó 
részesedésszerzés esetén érvényes. Az olyan vállala-
tokkal, amelyekben mi magunk, házastársunk / élet-
társunk, vagy közeli hozzátartozónk részesedéssel 
bír, vagy vezető beosztásban tevékenykedik, csak a 
munkaadó előzetes írásos tájékoztatása után léphe-
tünk üzleti kapcsolatba, amennyiben az üzleti kap-
csolatra befolyással lehetünk és ezáltal felmerül az 
összeférhetetlenség gyanúja.

Szerződéskötés üzleti partnerekkel magáncélokra
A Bosch üzleti partnerét magáncélokra csak az illeté-
kes vezetők előzetes írásos beleegyezését követően 
vehetjük igénybe, amennyiben üzleti szempontból 

közvetlenül részt veszünk szerződések megkötésé-
ben, vagy lebonyolításában, és ezáltal fennáll az 
összeférhetelenség lehetősége. Ez nem érinti a nyil-
vánosság számára hozzáférhető termékeket, vagy 
szolgáltatásokat.

Hogyan óvjuk a bizalmi viszonyokat?
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Írásos dokumentumok
A (belső és külső) jegyzőkönyveket és jelentéseket a való-
ságnak megfelelően kell elkészíteni. Betartjuk az előírás-
szerű könyvelés és számvitel alapelveit. Ennek megfelelően 
az adatrögzítést és egyéb feljegyzéseket mindig teljes 
körűen, helyesen, aktuálisan és a rendszerkompatibilisen 
kell elvégezni. Bizalmas vállalati információkat tartalmazó 
feljegyzések, akták és hasonlók dokumentumok készítése, 
csak akkor megengedett számunkra, ha az közvetlenül a 
Bosch-csoport érdekében történik.

Titoktartás
A vállalat bizalmas információit titokban kell tartani. Ez a 
kötelezettség a munkaviszony megszűnését követően is 
fennáll.

Adatvédelem és információbiztonság
Minden üzleti folyamatban garantáljuk a magánszféra védel-
mét, a személyes adatok védelmét, valamint minden üzleti 
információ biztonságát a törvényi követelmények betartása 
mellett. Az adatok műszaki és szervezeti biztosítása során, 
elsősorban a jogosulatlan hozzáférés és adatvesztés elleni 
védelem esetében, megfelelő szabvány szerint járunk el, 
amely figyelembe veszi a technika mindenkori állását és az 
ezzel járó kockázatot.

Bosch termékek és új üzleti modellek kifejlesztése során 
korai szakaszban figyelembe vesszük az adatvédelemmel és 
információbiztonsággal kapcsolatos jogszabályi követelmé-
nyeket. A helyes adatkezeléssel kapcsolatos kérdések eseté-
ben a Compliance Szervezet és a Jogi Osztály mellett első-
sorban az adatvédelmi megbízott (DSO) az illetékes.

Bennfentes információk
A bennfentes információk olyan, a nyilvánosság előtt nem 
ismert információk, amelyek befolyásolhatják a részvényár-
folyamot, vagy más pénzügyi eszközök ("értékpapírok") árfo-
lyamát. Ha bennfentes információk birtokában vagyunk, a 
következők érvényesek:
(1) Ezen bennfentes információk alkalmazásával nem vásá-
rolunk, vagy idegenítünk el értékpapírokat. Ez attól függetle-
nül érvényes, hogy a tranzakció saját javunkra, harmadik 
személyek, vagy mások javára történik.
(2) Bennfentes információk alapján nem ajánljuk másnak 
értékpapírok vásárlását, vagy elidegenítését, és egyéb 
módon sem ösztönzünk erre más személyeket.
(3) A bennfentes információkat szigorúan bizalmasan kell 
kezelni. Azokat sosem továbbítjuk harmadik félnek, ez vonat-
kozik jelszavak továbbítására is, amelyek hozzáférést biztosí-
tanak az elektronikusan tárolt bennfentes információkhoz. 
Munkatársaknak, vagy külső tanácsadóknak csak akkor továb-
bítunk bennfentes információt, ha a címzettnek az informáci-
óra feladatai teljesítéséhez van szüksége, és vállalja, hogy 
ezeket az információkat szigorúan bizalmasan kezeli.

Hogyan ismerem fel a bennfentes információt? 
Bennfentes információk lehetnek például: nem 
nyilvános értékesítési adatok, információk M&A-
projektekről, nagyobb átszervezések, az ügyvezetés 
és a felügyelőbizottság leendő tagjaira vonatkozó 
információk azok hivatalos közzététele előtt, 
lényeges szerződés megkötése, vagy felmondása 
ügyféllel, vagy szállítóval, lényeges jogviták, vagy 
hatósági eljárások.

3. Adatkezelés
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„ A bizalmas információkat 
titokban tartjuk, és 
az érzékeny adatokat 
felelősségteljesen kezeljük.“
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Hogyan alakítjuk üzleti kapcsolatainkat?

Versenyés kartelljog
A törvényi előírások keretében tiszteletben tartjuk a méltá-
nyos verseny szabályait. Tudomásul vesszük, hogy a verseny-
társak között tiltott a terület és az ügyfélkör felosztása, az 
árakra/árak alkotórészeire, a szállítói kapcsolatokra és azok 
feltételeire vonatkozó megállapodás, vagy információcsere, 
valamint a termelési kapacitásra és az ajánlatok feltételeire 
vonatkozó megállapodás. Ugyanez vonatkozik a piaci stratégi-
ákat és befektetési stratégiákat érintő információcserére is. 
Tudjuk, hogy nem csak az ilyen jellegű írásos megállapodások, 
de a szóbeli-, taktikai megállapodások, vagy az összehangolt, 
párhuzamos viselkedés (az érintettek megállapodásán ala-
puló árazási stratégia kialakítása) is tiltottnak minősül. Kuta-
tási és fejlesztési projekteket érintő információcserére vonat-
kozó megállapodásokat csak kivételes esetekben kötünk. 
Ügyfeleinket nem korlátozzuk eladási áraik képzésében, az 
erre vonatkozó befolyásolástól eltekintünk. Betartjuk a ver-
senykorlátozási klauzulákra vonatkozó mindenkori nemzeti 
szabályozásokat az ügyfelekkel-, vagy a beszállítókkal kötött 
szerződésekben. Nem élünk vissza a vállalat erős piaci pozíci-
ójával annak érdekében, hogy előírjuk diszkrimináló ár alkal-
mazását, árukapcsolás előírását, vagy szállítás megtagadását.

Szállítói és ügyfélkapcsolatok
Az ügyfeleinkkel és szállítóinkkal teljes és egyértelműen 
megállapodásokat kötünk, azokat dokumentáljuk, beleértve 
az utólagos módosításokat és kiegészítéseket is. Ez vonatko-
zik a jutalmak, reklám, vagy értékesítéstámogató hozzájáru-
lások kifizetése tárgyában megkötött megállapodásokra is. A 
kettős ellenőrzés alkalmazására ("négy szem elve"), és a vég-
rehajtó és ellenőrző funkciók szétválasztására vonatkozó 
belső szabályozásokat szigorúan betartjuk. A szállítókat kizá-
rólag verseny alapon választjuk ki, az ár, minőség, teljesít-
mény és a kínált termékek, vagy szolgáltatások megfelelősé-
gének összehasonlítása után.

Korrupció
A korrupció semmilyen formáját nem tűrjük meg. Munkatár-
saink, vagy üzleti partnereink korrupt viselkedése bünte-
tendő, torzítja a versenyt és a Bosch értékének, valamint hír-
nevének csökkenését eredményezi.

Köztisztviselőknek, vagy hasonló pozíciót betöltő személyek-
nek rendkívül korlátozott mértékben adunk bármilyen aján-
dékot. Már a befolyásolás puszta gyanúját is szeretnénk 
elkerülni. Mi magunk sem fogadunk el ajándékokat köztiszt-
viselőktől. Se nem ajánlunk, se nem biztosítunk előnyöket 
köztisztviselőknek a hivatalos eljárások lefolytatása, vagy 
meggyorsítása érdekében. Ezt mindig betartjuk, függetlenül 
attól, hogy felmerül-e valamilyen követelés a hivatalos eljá-
rással összefüggésben, vagy a köztisztviselő tevékenysége 
során megsérti-e hivatali kötelezettségeit.

Milyen következményekkel jár a korrupció?*
A korrupció a vállalatoknál magasabb költségeket 
idéz elő, és ezzel kapcsolatosan szűkebb befektetési, 
növekedési és innovációs lehetőségeket eredményez. 
Függőségeket okoz, és megakadályozza a fenntartható 
üzleti kapcsolatokat. A termékek megdrágulnak, a 
gazdaságok lassabban növekednek, és nem érik el 
a lehetséges jóléti szintet. A korrupció így mindenki 
számára hátrányokkal jár.
* A Transparency International alapján 

4. Üzleti partnereinkkel és harmadik féllel szemben tanúsított magatartás
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Tartózkodunk a korrupció minden formájától, vagy az üzleti 
döntések bármilyen más nem megfelelő jellegű befolyásolá-
sától az üzleti kapcsolatainkban, különösen az ügyfelekkel és 
szállítókkal való kapcsolatokban. Ez vonatkozik különösen az 
egyes megrendelésekhez kapcsolódó beszerzési eljárásokra, 
a megrendelések kiadására, az azok alapján létrejött szerző-
dések teljesítésére, feldolgozására és az ellenérték kifizeté-
sére. Nem teljesítünk olyan kifizetéseket, amelyeknél feltéte-
lezhető, hogy azok egésze, vagy része vesztegetésre céljából 
kerülne kifizetésére. Az általunk megbízások, vagy engedé-
lyek megszerzésére igénybe vett képviselőket, vagy más köz-
vetítő személyeket kötelezzük arra, hogy ne forduljanak a 
megvesztegetés módszeréhez, illetve ne biztosítsanak egyéb 
jogosulatlan előnyöket, és ne hagyják magukat megveszte-
getni. Ennek megsértése esetén fenntartjuk magunknak a 
jogot arra, hogy a szerződést azonnali hatállyal felmondjuk. 
Ajándékok és más juttatások, – ide értve a meghívások – 
elfogadására, illetve nyújtására rendkívül korlátozott mérték-
ben biztosítunk lehetőséget.

Amennyiben hagyjuk magunkat tisztességtelen módon befo-
lyásolni köztisztviselők, ügyfelek, szállítók, vagy más harmadik 
fél által, vagy ha mi magunk próbálnánk tisztességtelen 
módon befolyásolni ilyen személyeket, az ránk nézve - tekintet 
nélkül a büntetőjogi következményekre - fegyelmi eljárást von 
maga után. A köztisztviselők, szállítók, ügyfelek, vagy egyéb 
harmadik fél általi tisztességtelen befolyásolási kísérleteket 
jelentjük az illetékes vezetőnek és a Compliance Officer-nek.

A fentiek megsértése esetén megfelelő módon reagálunk, 
például a megrendelés felfüggesztésével, vagy a szerződé-
sek felmondásával.

A személyzet rotációja érzékeny területeken
A Bosch-csoportban, különösen az érzékeny területeken 
(például beszerzés és értékesítés) alapvetően a munkaválla-
lók rendszeres rotációjának elvét követjük. Ez az intézkedés 
számos esetben egyúttal szakmai fejlődésünket is szolgálja.

Adományok
A Robert Bosch Alapítvány a nemzetközi kapcsolatok, az 
egészség, oktatás, tudomány és kultúra területén tevékeny-
kedik. Az alapítvány egyrészt operatív alapítványként műkö-
dik, amely céljait saját programok keretében valósítja meg, 
másrészt pedig támogató alapítványként, amely harmadik fél 
számára lehetővé teszi projektek fejlesztését és megvalósítá-
sát. A Bosch-csoport üzleti egységei ezzel szemben pénz- és 
tárgyadományok nyújtásával fejezik ki szolidaritásukat a civil 
társadalom irányába oktatási, kultúrális, tudományos és szo-
ciális célok támogatásával. Az ilyen jellegű adományok elosz-
tására vonatkozó szabályokról kizárólag a Robert Bosch 
GmbH igazgatósága, vagy az üzleti egységek vezetőségei 
dönthetnek. Az ilyen jellegű adományok kiosztásánál a köz-
hasznúság elve szerint járunk el, és világosan elkülönítjük 
azt a szponzorálástól.

Mely személyek számítanak köztisztviselőnek? 
Köztisztviselők elsősorban azon személyek, akik 
jogszabályban előírt közfeladatokat látnak el, például 
hivatalnokok, bírák, hatósági alkalmazottak, állami 
egyetemek professzorai, jogszabályban előírt feladatokat 
ellátó minősítő intézet munkatársai. A magánjogi formában 
szerveződő közérdekű társaságok munkatársai, akik 
jogszabályban előírt feladatokat látnak el (pl. városi 
közművek) szintén minősülhetnek köztisztviselőnek.

Bosch-alkalmazottként meghívhatok-e 
ügyfeleket vacsorára?
Ügyfeleket akkor hívhatunk meg vacsorára, ha az az 
üzlettel kapcsolatos és arányos mértékű. Egy vacsora 
például akkor kapcsolatos az üzlettel, ha arra egy 
workshopot, vagy termékbemutatót követően kerül 
sor, és annak keretében üzleti, vagy szakmai témák 
kerülnek terítékre. Egy vacsora akkor arányos, ha a 
költségek a régió kultúrális normái szerinti kereten 
belül maradnak. Kérdések, vagy bizonytalanságok 
esetén a Compliance Officer-hez fordulunk.
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„ Nem tűrünk el  
semmiféle korrupciót.“
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„ Tudatában vagyunk 
a környezettel és 
társadalommal 
szembeni 
felelősségünknek.“
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5. A termékeinkre és szolgáltatásainkra 
vonatkozó követelmények

Erősségünk a kiváló minőség. Biztonságos, kiváló minőségű és 
megbízható termékeket szállítunk. Így teljesítjük ügyfeleink 
kívánságait és elvárásait. A termékek fejlesztése és gyártása, 
valamint a szolgáltatások nyújtása során tevékenységünk mér-
céje mindig a törvényesség elve és jelmondatunk "Életre ter-
vezve". Ugyanakkor termékeink mindig meg kell, hogy felelje-

nek legalább a technika mindenkori állásának. Amennyiben 
ezen követelmények gyakorlati megvalósítása során konfliktu-
sok merülnének fel a célokkal összefüggésben, azokat nyíltan 
kommunikáljuk. Azok megoldására a törvényesség elvével, a 
felelős és méltányos kereskedelem alapelveivel és a többi 
Bosch-értékkel összhangban kerül sor.

6. Harmadik fél szellemi tulajdona

Harmadik fél szellemi tulajdona magában foglalja mind a harma-
dik fél tulajdonát képező kereskedelmi oltalmakat (például sza-
badalmak, márkanevek, bejegyzett forma), mind pedig szerzői 
jog által védett alkotásokat (például szoftver, képmás védelme).
Tiszteletben tartjuk a harmadik fél szellemi tulajdonát, és azt 
csak akkor használjuk fel, ha rendelkezünk a megfelelő felhasz-
nálói jogokkal. A kereskedelmi oltalom, vagy szerzői jog védelme 
alá nem eső, harmadik fél által birtokolt szaktudást (know-how) 
csak akkor használhatjuk fel és adhatjuk tovább, ha azt nem 
akadályozza semmilyen jogi szabályozás. Amennyiben harmadik 
fél ezen szaktudását titoktartási megállapodás keretében osz-
totta meg velünk, akkor azt csak az említett titoktartási megálla-
podás rendelkezéseinek betartása mellett használhatjuk fel és 
adhatjuk tovább. Ide tartoznak különösen harmadik fél tulajdo-
nát képező gyártási rajzok, valamint harmadik féltől kapott 
egyes adatok, méretek és tűrések. Harmadik fél tulajdonát 
képező szoftvereket – beleértve az Open Source szoftvereket és 
firmvert – csak a biztosított jogok keretében és a megfelelő 
licencfeltételek betartása mellett használunk.

7. Munkabiztonság, egészség-, tűzés 
környezetvédelem

Feladatunk, hogy megelőzzük az ember és a környezet veszé-
lyeztetését, a környezeti hatásokat a lehető legalacsonyabb 
szinten tartsuk, és a forrásokkal takarékosan bánjunk. A folya-
matoknak, telephelyeknek és a felhasznált alapanyagoknak 
meg kell felelniük a jogszabályokban előírt és a belső előírá-
sokban rögzített munkabiztonsági-, egészség-, tűz és környe-
zetvédelmi előírásoknak.

Hogyan fejlesztünk és gyártunk?

Milyen alapelvek vonatkoznak a termékek 
fejlesztésére?
Tevékenységünk mércéje mindig a törvényesség elve 
és jelmondatunk "Életre tervezve". A törvényesség 
elve és a Bosch-értékek az ügyféligények felett 
állnak. Az egyes funkciók Bosch általi fejlesztésére 
és alkalmazására a következő alapelvek vonatkoznak:
•  Funkciók fejlesztése ciklus-/tesztfelismeréshez 

nem megengedett (sem Bosch platform keretében, 
sem a RB által az ügyfél kérésére megvalósított 
funkciókban/szoftverben).

•  Az alkalmazásnak a termék teljes, normál 
üzemi feltételei során jelentkező munka-/
jellemzőtartományban úgy kell megvalósulnia, hogy 
a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésre 
kerüljenek, biztosított legyen az emberi élet lehető 
legnagyobb védelme, valamint, hogy a környezetre 
és az erőforrásokra a lehető legkisebb terhet 
rója. Kizárólag a ciklust célzó optimalizálás nem 
megengedett.

Ezek az alapelvek az összes Bosch-termékre 
vonatkoznak (beleértve a szolgáltatásokat), mégpedig 
a termékfejlesztés minden fázisában, különösen 
szoftverek és rendszertervek paraméterezése és 
kalibrálása során. Ezek az alapelvek segítenek célunk, 
az "Életre tervezve" elérésében. Ezek fejezik ki a 
törvényesség elvének feltétlen elsőbbségét. 
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„ Nyíltan beszélünk a  
kockázatokról és  
bizonytalanságokról.“
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8. Kommunikáció és tréning

Rendszeresen tájékoztatást kapunk az aktuális témákról a 
jelen Üzleti Etikai Kódex vonatkozásában. Rendszeresen 
értekezünk compliance témákról, és nyíltan beszélünk a 
kockázatokról. Bizonyos témakörökben rendszeresen okta-
tásokban részesülünk.

9. Belső ellenőrzési rendszer

A Bosch belső ellenőrző rendszert tart fenn. Minden 
üzleti egység vezetése felelős a jelen Üzleti Etikai Kódex-
ben foglalt szabályok, valamint a többi belső előírás 
betartásáért a saját felelősségi területén belül.

A vállalati audit központi osztály (C/AU), beleértve 
annak decentralizált egységeit, korlátlan tájékozódási és 
ellenőrzési jogosultsággal bírnak, amennyiben az nem 
ütközik törvényi szabályozásba, vagy üzemen belüli meg-
állapodásokba.

Hogyan alkalmazzuk ezt a kódexet?

Tudnivaló:
A jelen Üzleti Etikai Kódexben rögzített szabályok 
a Bosch-csoport adott tagvállalata és annak 
munkavállalói közti viszonyban kerülnek 
alkalmazásra, és kötelező érvényű utasításként 
értendőek. Harmadik fél a jelen Üzleti Etikai 
Kódex alapján nem támaszthat semminemű 
jogigényt.
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Információ és kapcsolattartó partnerek

További információk a következő címeken találhatók: 
www.bosch.com/compliance
https://bgn.bosch.com/alias/compliance

Robert Bosch GmbH
Compliance Management (C/CM)

Postfach 10 60 50
70049 Stuttgart
Németország
Telefon +49 711 811-48643

compliance.management@de.bosch.com

2023-04-01
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