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Etikai Kódex
USER Rendszerház kft. 

Mi, a USER Rendszerház Kft-nél elkötelezettek vagyunk a törvényes, etikus és átlátható üzletmenet iránt. Ennek előmozdítása 
érdekében alkottuk meg etikai kódexünket, amelyben a legfontosabbnak tartott értékeket és cselekvési normákat fogalmaz-
tuk meg munkavállalóink és ügyfeleink részére.

Tisztességes verseny és üzleti magatartás
Elkötelezettek vagyunk a tisztességes és etikus verseny iránt.

Árképzési és értékesítési döntéseinket önállóan hozzuk meg, versenytársainkkal tiltott módon nem működünk együtt, velük 
nem hangoljuk össze működésünket. Tartózkodunk minden olyan magatartástól, amely a versenyt vagy partnereink jó hírét, 
versenytársaink hitelességét sérti. Termékeinket és szolgáltatásainkat minőségük és versenyképes áruk alapján értékesítjük.

Állami megrendelések és megbízások esetén kiemelten ügyelünk a közbeszerzési jogszabályok legteljesebb körű betartá-
sára. A versenytárgyalások és tenderek során nem tanúsítunk versenyt sértő magatartást.

Nem kínálunk és nem kérünk jogellenes kifizetéseket vagy szívességeket annak érdekében, hogy üzleti, piaci vagy pénzügyi 
előnyöket szerezzünk. Nem veszünk részt olyan jogellenes megállapodásokban, amely bizonyos versenytársak kizárására 
irányul. Nem tartjuk vissza rosszhiszeműen, jogellenesen vagy indokolatlanul a partnereinknek járó kifizetéseket.

Vevőinket és üzleti partnereinket mindenkor tisztességesen és egyenlően kezeljük, nem tévesztjük meg őket. A beszállítóink-
kal való együttműködés során kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolat létrehozására törekszünk. Vevőink számára valamennyi 
termékünkről és szolgáltatásunkról valóságos, pontos, egyértelmű és teljes körű tájékoztatást adunk.

Társaságunk nem folytat tisztességtelen munkaerő csábításnak tekinthető gyakorlatot.

Üzleti titok, szellemi tulajdon és személyes adatok védelme
Társaságunk elkötelezett a ránk bízott bizalmas üzleti információk védelme iránt, továbbá nem szerzünk meg és nem is törek-
szünk megszerezni üzleti titkokat vagy egyéb védett, bizalmas információkat. 

Nem veszünk részt védett szellemi tulajdon engedély nélküli használatában, terjesztésben vagy megváltoztatásában.

Vevőink, üzleti partnereink személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, kizárólag jogszerű üzleti célból 
gyűjtjük és kezeljük. Csakis a szükséges adatokat kezeljük és erről megfelelő tájékoztatást adunk az érintetteknek. Hatékony 
információbiztonsági intézkedésekkel szavatoljuk a személyes adatok bizalmasságát, teljességét és hozzáférhetőségét.

Jogszabályok betartása, együttműködés a hatóságokkal
Ismerjük és betartjuk a törvényes üzletvitelhez szükséges jogszabályokat és szabályozásokat, és teljes mértékben együttmű-
ködünk az illetékes hatóságokkal és azok képviselőivel.

Nem élünk vissza jogainkkal, valamennyi érvényesen vállalt szerződéses kötelezettségünket betartjuk.

Számvitel, beszámolás és pénzügyi integritás
Nyilvántartásainkat, pénzügyi jelentéseinket, könyvelésünket és számláinkat megfelelő részletességgel, tranzakcióinkat való-
sághűen tükröző módon vezetjük és állítjuk össze.

Elkötelezettek vagyunk a tisztességes adózás mellett és tartózkodunk minden adóelkerülő gyakorlattól. Elítéljük a pénzmo-
sás minden formáját, így csak olyan partnerekkel lépünk gazdasági kapcsolatba, akik törvényes forrásokból, jogszerű üzleti 
tevékenységet végeznek.
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Tisztességes foglalkoztatás
Elkötelezettek vagyunk a jogszerű és tisztességes foglalkoztatási és javadalmazási gyakorlat, továbbá a munkahelyi egyen-
lőség előmozdítása iránt. Elítéljük a jogellenes vagy etikátlan, a munkaerő kihasználására szolgáló foglalkoztatás valameny-
nyi formáját.

Tiszteletben tartjuk az egyén méltóságát és a munkavállalók társulási jogát. 

Vállaljuk, hogy biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítunk minden munkavállalónk számára.

Diszkrimináció és zaklatás
A foglalkoztatás során egyenlő esélyeket biztosítunk. Munkavállalóinkat kizárólag az ellátandó feladathoz szükséges kép-
zettségek és képességek alapján toborozzuk, foglalkoztatjuk és léptetjük elő. Társaságunknál nem engedélyezett semmilyen 
szakmai szempontból lényegtelen tulajdonságra vagy körülményre alapozott közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés, 
és tilos bármilyen diszkriminatív magatartás, zaklatás, megfélemlítés, durva bánásmód vagy zsarnokoskodás.

Emberi jogok, társadalommal kapcsolatos magatartás
Működésünk során tiszteletben tartjuk a velünk kapcsolatba kerülő minden ember és közösség méltóságát és emberi jogait. 
Semmilyen formában nem okozunk vagy járulunk hozzá emberi jogi jogsértésekhez.

Társaságunk szándéka, hogy környezete és a társadalom elvárásainak megfelelő, bizalomra méltó közösségi szereplő legyen. 
Szem előtt tartjuk a nemzeti és az egyetemes emberi értékek védelmét és támogatását.

Társaságunk nem támogat politikai pártokat és olyan szervezeteket, amelyek tevékenysége politikai vagy pártérdekeket szolgál.

Környezetvédelem
Elkötelezettek vagyunk az egészséges környezet fenntartása iránt. Tevékenységünk illetve termékeink és szolgáltatásaink 
innovációja során ügyelünk azok környezetre gyakorolt hatásainak minimalizálására. Törekszünk az energia-takarékosságra, 
a hulladék csökkentésére és visszagyűjtésére.


