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(Amennyiben bármilyen eltérés tapasztalható a Magatartási Kódex magyarra fordított és az eredeti angol 
szövegű verziója között, az angol szöveg az irányadó) 

 
A ROCKWOOL Csoport Magatartási Kódexe  

 

1. Bevezetés  

A jelen Magatartási Kódex célja, hogy kifejtse „becsületességünk” jelentését és bemutassa a ROCKOOL 
Csoport értékeit. Számunkra a tisztesség egyet jelent az őszinteséggel és az erős erkölcsi elvekkel. A 
feddhetetlenség beépül a ROCKWOOL Csoport (a továbbiakban: Csoport) történetébe és üzletmenetünk 
sarokkövét képezi. Ambiciózus, hozzáértő, a munkájuk során etikusan eljáró munkatársaink teszik 
lehetővé a Csoport számára, hogy hosszú távon is üzleti sikereket érjünk el.  

A jelen Magatartási Kódex hatálya kiterjed minden munkavállalóra, a Csoport vezetésére és az 
igazgatóságra is. A Magatartási Kódexet minden dolgozónak ismernie kell, és munkavégzése során ennek 
megfelelően kell eljárnia. 

A Csoportban dolgozó minden egyes munkavállalótól elvárjuk, hogy a legmagasabb szintű tisztességgel 
járjon el, amikor kapcsolatba lép a Csoporton belüli vagy azon kívüli személyekkel, és amikor a közösségi 
médiát privát módon használja a Csoporthoz kapcsolódó bármely kontextusban. Mindez megerősíti és 
ezért beépíti a becsületességet a mindennapi munkánkba. A Csoport minden munkavállalója köteles 
betartani a vonatkozó törvényeket. A Csoport továbbá arra is felhívja az alkalmazottakat, hogy a 
magánéletükben is a legmagasabb szintű feddhetetlenséget kövessék. 

Következetes képzéseket, rendszeres e-learning és vállalati információs kampányokat folytatunk a 
Csoport egész területén, hogy biztosítsuk a Magatartási Kódex tartalmának ismertetését és betartását 
mind a munkavállalók, mind a vezetőség számára. A ROCKWOOL Integrity Committee figyelemmel kíséri 
a Magatartási Kódex betartását. 

Amennyiben a Magatartási Kódex megsértésének gyanúja merül fel, vagy arról konkrét tudomásszerzésre 
kerül sor, azt minden munkavállaló köteles haladéktalanul jelenteni a menedzserének, az Integrity 
Officernek vagy a visszaélések jelentési eljárásán keresztül. Nem érhet semmilyen negatív következmény 
egy olyan munkavállalót sem, akik jóhiszeműen bejelentést tett a Magatartási Kódex vélt vagy valós 
megsértése miatt. Ha úgy érzi, bizonytalan a Magatartási Kódex által védett területekkel vagy elvekkel 
kapcsolatban, vagy további információkra van szüksége, forduljon segítségért közvetlen vezetőjéhez, vagy 
az Integrity Officerhez. A Magatartási Kódex megsértése munkaügyi következményekkel járhat.  

A ROCKWOOL Csoport aláírta az ENSZ Global Compact kezdeményezését, amely elkötelezettséget 
jelent az emberi jogi, a munkaügyi, a környezetvédelmi és a korrupcióellenes kezdeményezések iránti 
felelősségteljes fellépéssel kapcsolatban. A ROCKWOOL Csoport emellett rendelkezik a beszállítókra 
vonatkozó Magatartási Kódexszel is. 
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2. Célunk és a “ROCKWOOL Way” 

A Csoportban végzett tevékenységünk lényegét alábbi célunk foglalja össze: 

A bazaltkő természetes erejének felhasználása a modern életünk megteremtése érdekében 

A “ROCKWOOL Way” a viselkedésünk, a döntéseink, a tetteink, az eredményeink és a vállalkozásunk 
hosszú távú jövőjének alapja. Körülírja kultúránkat, azt, hogy kik vagyunk, hogyan dolgozunk és mit 
kívánunk elérni. Mindez egyértelmű irányt határoz meg vállalatunk és munkatársaink számára, valamint 
irányt mutat arra vonatkozóan, hogy miként működjünk együtt a Csoporton belül és kívül egyaránt. 

A “ROCKWOOL Way” cégünk négy fő értékén alapszik: ambíció, tisztesség, felelősség és hatékonyság, 
valamint három irányítási elvünkön nyugszik: Kiválóak legyünk abban, amit csinálunk, Ösztönözzük a 
nyereséges növekedést, Javítsuk a termelékenységet, folyamatosan megőrizve kiegyensúlyozott vezetési 
elvünket, amely megfelelő és fenntartható eredményeket biztosít. Azt is hangsúlyozzuk továbbá, hogy 
vezetőinknek kiváló módon kell ROCKWOOL-on belüli beosztottjaikat irányítaniuk. Munkatársainknak 
megfelelő iránymutatást kell kapniuk, hogy minden alkalmazott számára ismert és nyilvánvaló legyen saját, 
cégen belüli szerepe, célja, valamint a sikeres működéshez való hozzájárulásának mikéntje. 

Munkavállalóinknak nap mint nap döntések sokaságát kell meghozniuk, mindig szem előtt tartva, hogy 
hosszú távon mi a legjobb az ügyfelek, az alkalmazottak, a részvényesek és a társadalom számára. A 
ROCKWOOL értékei alakítják kultúránkat és tükrözik a kívánt vállalati magatartást, amivel megragadják 
elveink és hitünk lényegét. Kifejezik cégünk DNS-ét, rögzítik versenyelőnyeinket, kiemelvén egyedi 
identitásunkat és fontos szerepet játszanak továbbá az alkalmazottak toborzásában, felvételében és 
megtartásában. 

 

3. A csalás és a korrupció megelőzése és leküzdése 

Zéró tolerancia 

A ROCKWOOL csoport semmilyen módon sem tolerálja a csalást, a korrupciót és a megvesztegetést. Ez 
vonatkozik mind az állami, mind a kereskedelmi partnerekre. A korrupció és a vesztegetés a legtöbb 
országban sérti a nemzetközi szerződéseket és jogszabályokat. Üzleti vagy magánjellegű előnyök elérése 
érdekében egyik munkavállalónk sem ajánlhat fel és nem kaphat jogellenes vagy aránytalan ajándékokat 
illetve bármilyen pénzbeli ellentételezést. 

A Csoport vesztegetésellenes politikát folytat a beszállítókkal, ügynökökkel és további harmadik felekkel 
szemben is. A Csoport korrupcióellenes harcának részeként harmadik feleket rendszeresen 
kockázatértékelésnek vetik alá. 

A csalást vagy a csalás gyanúját a feddhetetlenségért felelős tisztviselő vizsgálja ki, aki tanácsot ad a 
további vizsgálatokhoz, és biztosítja, hogy az ellenőrzés tárgyát képező körülményt orvosolják. Azon a 
munkavállalóknak, akik csalást vagy korrupciós magatartást követtek el, fel lehet mondani, illetve 
feljelentést lehet tenni ellenük a rendőrségen. Ezenkívül a Csoport jogszerűen nyújthat be ellenük 
kártérítési igényt. 

A korrupció torzítja a versenyt, és negatív hatást gyakorol azon a társadalomra, ahol zajlik. Elkötelezettek 
vagyunk a korrupcióellenes nemzeti és nemzetközi jogszabályok betartása mellett. A Csoport megfelel az 
Egyesült Királyság 2010. évi megvesztegetési törvényének, mivel az magas színvonalat képvisel a 
korrupció megelőzésében és leküzdésében.  
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4. Üzleti ajándékok és vendéglátás 

Tartózkodnunk kell attól, hogy személyes jellegű ajándékokat fogadjunk el üzleti partnereinktől. A 
ROCKWOOL Csoport betartja az ajándékozásra és vendéglátásra vonatkozó politikáját (lásd: Üzleti 
ajándékok és vendéglátás). A Csoport az üzleti tevékenység természetes részének tekinti az ügyfelek és 
az üzleti partnerek vendégül látását. Az ilyen jellegű vendéglátásnak azonban átláthatónak, arányosnak 
kell lennie és meg kell felelnie a bevett iparági szokásoknak. 

 

5. Összeférhetetlenség 

A Csoport minden döntésének tényszerű, kereskedelmi és pénzügyi célokon kell alapulnia, valamint a 
megfelelő üzleti magatartással összeegyeztethetőnek kell lennie. 

Az összeférhetetlenség olyan helyzet, amikor egy munkavállaló magánérdekei befolyásolhatják 
döntéshozatalának objektivitását és ezáltal veszélyeztethetik a Csoport iránti hűséget és becsületességet. 
Az érdekkonfliktusok felmerülhetnek belső és külső okokból is. Összeférhetetlenség esetén értesíteni kell 
az érintett munkavállaló menedzserét és az OPCO vezetését is. 

Kerülni kell a családdal és a barátokkal történő üzleti kapcsolatok kialakítását. Abban az esetben, ha ez 
nem kivitelezhető, haladéktalanul és előzetesen írásban tájékoztatnia kell az érintett munkavállaló 
menedzserét, valamint az OPCO vezetését is. Mindig szükséges meggyőződnünk arról, hogy 
tevékenységünk során betartjuk-e a hatósági szabályokat. 

 

6. Verseny- és monopóliumjog 

A ROCKWOOL Csoport a világ egyik vezető kőzetgyapot gyártója. Tisztességesen versenyezünk etikai 
értékeink által vezérelten. A Csoport elkötelezett a nemzeti és nemzetközi verseny- és monopóliumellenes 
törvények betartása mellett. 

 

7. Adatvédelem 

A ROCKWOOL Csoport elkötelezett amellett, hogy a személyes adatok magas és megfelelő szintű 
védelmét biztosítsa az alkalmazandó adatvédelmi előírások betartásának biztosítása érdekében. Ez 
magában foglalja a csoport adatvédelmi szabályainak - a ROCKWOOL Binding Corporate Rules („BCR”) 
-nak – az elfogadását. Az adatvédelmi előírások betartása alapvető fontosságú munkavállalók, ügyfelek 
és beszállítók bizalmának megszerzésében és fenntartásában, és ezáltal a Csoport jövőbeli üzleti 
tevékenységek védelmében.  

 

8. Pénzmosás 

A pénzmosás az illegális tevékenységekből származó pénz törvényesen megszerzett pénzeszközökké 
történő átalakítását jelenti. A Csoport nem fogad el semmilyen pénzmosási tevékenységet, és betartja a 
pénzmosás elleni szabályokat. A ROCKWOOL Csoportba irányuló és onnan érkező összes 
pénzátutalásnak átláthatónak, nyomon követhetőnek és bizonyítottnak kell lennie. 
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9. Bizalmas információ 

A bizalmas információ olyan típusú, nem nyilvános információ, amely a munkavállaló munkavégzése során 
jut a tudomására, vagy férhet hozzá A bizalmas információk magukban foglalják a technológiával, a know-
how-val, az árakkal, a költségekkel, a stratégiával, a beszállítókkal, az ügyfelekkel stb. kapcsolatos 
információkat. Bizalmas információkat nem szabad nyilvánosságra hozni, illetve olyan illetéktelen 
személyek tudomására hozni, vagy számukra hozzáférhetővé tenni, akiknek nem fűződik jogos érdeke 
hozzá. Ez vonatkozik mind a munkavállalókra, mind a ROCKWOOL Csoporton kívüli személyekre. A 
titoktartási kötelezettség akkor is érvényes, ha egy alkalmazott elhagyta a Csoportot. Lásd: Adatvédelmi 
irányelvek.  

 

10. Emberi és munkavállalói jogok 

Ellenezzük az életkor, a nem, a faj, a bőrszín, a vallás, a politikai vélemény, a társadalmi származás 
alapján, vagy más emberi jogi szempontok alapján történő bármilyen megkülönböztetést. A hátrányos 
megkülönböztetés esetét és az ellene tett intézkedéseket be kell jelenteni a vezetőségnek. A másik, 
számunkra kiemelten fontos jog, a gyülekezési szabadság és a kollektív tárgyalások gyakorlásának joga. 
A Csoport arra törekszik, hogy konstruktív munkakapcsolatokat alakítson ki a szakszervezetekkel. 

Ellenezzük a gyermekmunkát, és nem alkalmazunk kényszermunkát vagy kötelező munkát, és nem lépünk 
kapcsolatba ilyen gyakorlatot folytató üzleti partnerekkel. További információkért tekintse meg az emberi 
jogi kötelezettségvállalásunkat. (Human Rights Commitment). 

 

11. Egészség és személyes biztonság 

A ROCKWOOL Csoport zéró tolerancia politikát vallunk minden olyan kérdésben, amely potenciálisan 
veszélyeztetheti munkavállalóink és a telephelyeinken dolgozók, illetve az ott tartózkodók egészségét és 
biztonságát. Ösztönözzük és proaktív magatartást várunk minden vezetőtől és alkalmazottunktól a 
szeméyes biztonság kérdésében. Elősegítjük a megelőző intézkedéseket, valamint kockázatértékeléseket 
végzünk annak érdekében, hogy a potenciális veszélyek kiküszöbölése érdekében intézkedéseket 
hozzunk, és ezáltal közelebb kerülünk végső célunkhoz, vagyis a nullával egyenlő mértékű „Elveszett 
időbeli események” eléréséhez. Ugyanezt a zéró tolerancia-politikát követjük a termékeink alkalmazásával 
és használatával kapcsolatos egészségvédelemre és biztonságra vonatkozóan. A kutatókkal és a 
hatóságokkal együttműködve biztosítani fogjuk, hogy termékeink ne okozzanak káros hatást, az ajánlott 
használati útmutatások betartása mellett; ellenkező esetben irányelveinket, illetve gyártási folyamatainkat 
megváltoztatjuk vagy leálltjuk. További információkért tekintse meg a biztonságra, egészségre és 
környezetre vonatkozó irányelvünket. (Policy for Safety, Health & Environment). 

 

 

12. Környezetvédelem 

A ROCKWOOL Csoport termékportfóliója tökéletesen alkalmas a napjainkban felmerülő fenntarthatósági 
és fejlődési kihívások megoldására. Az energiafogyasztástól a zajszennyezésig, a vízhiánytól az áradásig 
termékmegoldásaink segítenek ügyfeleinknek a modern világ által okozott számos problémakezelésében. 

Folyamatosan arra törekszünk, hogy fejlesszük termékeink, gyáraink és irodáink fenntarthatóságát szerte 
a világon. Elkötelezettek vagyunk az ENSZ fenntarthatósági fejlesztési céljainak megvalósítását tekintve, 
továbbá saját fenntarthatósági céljainkat előremozdító terveket valósítunk meg. 

Gyárainkban célokat tűztünk ki a CO2-kibocsátás, a vízfogyasztás és a lerakókba kerülő hulladék 
mennyiségének csökkentésére. Ezen túlmenően terveket készítettünk az újrahasznosított 
hulladékkezelési rendszerek alkalmazására az építési és az életciklus-végi hulladékok esetében, valamint 

https://www.rockwool.com/group/syssiteassets/rw-group/media/sustainability/human-rights-commitment.pdf
https://www.rockwool.com/group/about-us/corporate-governance/safety-health-environment-policy/
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a tulajdonunkban lévő irodák energiahatékonyságának növelésére is. Az általunk alkalmazott fenntartható 
gyakorlat a ROCKWOOL valamennyi gyártóhelyén három pilléren nyugszik: 

 
1) A hatósági jogszabályok és feltételek betartása, 
2) A belső kötelező előírásoknak való megfelelés és a környezetmenedzsment-rendszerek révén történő 

folyamatos fejlesztések és 
3) Fenntarthatósági célok. 
 

További információkért tekintse meg a biztonságra, egészségre és környezetre vonatkozó irányelvünket. 
(Policy for Safety, Health & Environment). 
 
 
 

Az Igazgatóság 2021. november 24-én hagyta jóvá. 
 

https://www.rockwool.com/group/about-us/corporate-governance/safety-health-environment-policy/

