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Bevezető az Etikai Kódexhez

A Henkel sokszínű, világszerte mintegy 53 000 embert foglalkoztató vállalat. 
Termékeink, szolgáltatásaink és megoldásaink nap mint nap több milliárd 
emberhez jutnak el. Óriási hatással vagyunk a körülöttünk lévő világra, ezért 
valóban számít, hogy mit teszünk, és azt, hogyan tesszük.

A Henkel szigorú etikai szabályokkal rendelkező vállalat, az erkölcsi és jogi 
normáknak való megfelelőség (compliance) mindig is meghatározó szerepet 
töltött be és tölt be gondolkodásmódunkban és üzleti gyakorlatunkban. Etikai 
Kódexünknek ezért van kiemelkedő szerepe. Iránytűként szolgál tetteink és 
magatartásunk számára, segít eligazodni összetett helyzetekben, hogy helyes 
döntéseket hozzunk, és megőrizzük azt a kiváló nemzetközi hírnevet, amelyet 
generációk során szereztünk meg ügyfeleink, partnereink és azon közösségek 
körében, ahol vállalatunk jelen van. E tekintetben Etikai Kódexünk az üzleti 
tevékenységünk alapja. 

Célunk, „Pioneers at heart for the good of generations”, ezt a törekvést fejezi ki, 
hangot adva annak, hogy minden üzletágunk etikusan és tisztességesen jár el 
üzleti tevékenysége során szerte a világon. Az úttörő szellem és a 
szabálykövetés nem mondanak ellent egymásnak, hanem kéz a kézben járnak.

Végül, családi vállalkozásunk hagyományaihoz hűen, értékeinket generációról 
generációra adjuk tovább. 
Az egyik generáció példát mutat, és példaképként szolgál a következő generáció 
számára, megőrizve azt, ami sikeressé és egyedivé tesz minket a világon. 
Tegyünk azért, hogy mi is példaképek legyünk, és mindig gondoljunk azokra, 
akikre tetteink és viselkedésünk a legnagyobb hatással van: a jövő generációira!

Üdvözlettel:

Simone                                            Carsten

Február 2022
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Amikor naponta emberek milliói tartják kezükben termékeinket, 
kapcsolatba kerülnek értékeinkkel és mindazzal, amit 
képviselünk. Ez nagy lehetőséget jelent, ugyanakkor nagy 
felelősséggel is jár.

Szilárd örökségünk és úttörő szellemünk hozzájárul a 
kapcsolatok, barátságok ápolásához és az egymással való 
törődés megteremtéséhez.

Az összetartozás érzése szívügyünk, hiszen ez az alapja 
sokszínű közösségünknek. Az integritásitásról kialakított közös 
gondolkodásunk lehetővé teszi, hogy maximálisan kihasználjuk 
erőinket, hogy egyensúlyt teremtsünk a növekedés és haladó 
szellemiség, valamint a családi hagyományok és a felelős 
cselekvés egyedülálló kettőssége között. 

A magunk elé állított magas szintű elvárások lehetővé teszik 
számunkra, hogy a Henkel és az egész társadalom érdekét 
szolgáljuk, mutassuk elkötelezettségünket a fenntarthatóság 
terén való vezető szerepvállalás mellett, valamint, hogy 
példaképként szolgáljunk a jövő generációi számára.

MIT JELENT
SZÁMUNKRA AZ 
INTEGRITÁS?
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HOGYAN 
SEGÍT AZ  
INTEGRITÁS  
A
CÉLUNK 
MEGÉLÉSÉBEN?

Példaértékű tevékenységünkben 

és magatartásunkban 

megmutatkoznak értékeink és 

megvalósítjuk 

kötelezettségvállalásainkat, 

valamint lehetővé teszik, hogy 

átéljük célunk elérését.
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CSELEKVÉSEK ÉS
VISELKEDÉSMÓDOK A JÖVŐ 
GENERÁCIÓI
SZÁMÁRA
Milyen egy példakép?  
Volt már példaképed?
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Sikerünk alapja a sokszínűség, az egyenlőség, a 
befogadás, a csapatmunka és a családias szellem 
megőrzése. Az emberséges, egészséges és biztonságos 
munkakörnyezet lehetőséget ad munkatársainknak, hogy a 
bennük rejlő lehetőségeket megvalósítsák. A Henkel ezt a 
gondolkodásmódot képviseli és ezt kívánja megteremteni  
a Henkel falain kívül is: szolgáljanak munkatársaink 
példaképként a jövő generációi számára. 

MUNKATÁRSAINK
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Elkötelezettek 
vagyunk abban, hogy 
olyan tiszteletteljes 
és befogadó vállalati 
kultúrát teremtsünk, 
amely lehetővé teszi 
munkatársainknak, 
hogy minden nap  
a legjobbat hozzák ki 
magukból.

Munkatársaink sokszínűsége és nyitottsága 
egyike nagy erősségeinknek. Ez segít bennünket 
abban, hogy a Henkel vonzó munkahely legyen a 
tehetséges szakemberek számára, és azokat 
hosszútávon is megtartsa. Mindemellett hozzájárul 
ahhoz, hogy új ötletek születhessenek, megértsük 
partnereinket és ügyfeleinket, valamint, hogy 
hozzájáruljunk egy igazságosabb és elfogadóbb 
világhoz. Számunkra a sokszínűség és az elfogadás 
azt jelenti, hogy megértjük egymás különbözőségét, 
bízunk egymásban és csapatként dolgozunk. 

Mindig méltósággal és tisztelettel bánunk 
egymással és mindenki mással. A zaklatás vagy a 
diszkrimináció semmilyen formában nem 
fogadható el, sem faj, bőrszín, nem, szexuális 
irányultság, vallás, politikai hovatartozás, 
szakszervezeti tagság, fogyatékosság, nemzetiség, 
társadalmi származás vagy életkor alapján, sem 
bármilyen más alapon.

Vállalati kultúránk egyik alapelve, hogy 
munkatársainkkal méltányosan bánunk. Minden 
munkatársunk számára egyformán elérhető 
lehetőségeket biztosítunk, lehetővé téve számukra, 
hogy hozzájáruljanak a Henkel sikeréhez, és 
szakmailag és személyesen is fejlődjenek.

Ezen elvek mentén dolgozunk munkatársainkkal,  
és ezen elvek határozzák meg együttműködésünket 
beszállítóinkkal, szolgáltatóinkkal és 
általánosságban is üzleti partnereinkkel.

TISZTELET 

Szeretek a 
barátaimmal játszani. 
Néha mindenféle 
bolondos dolgot 
csinálunk. De soha 
nem lennék gonosz 
velük, mert kedvelem 
őket.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

GYAKORLATI PÉLDÁK

KIZÁRÓLAG HENKEL BELSŐ HASZNÁLATRA
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HÍRNEVÜNK
Elkötelezettek vagyunk 
amellett, hogy mindig 
olyan magatartást 
tanúsítsunk, mely 
hozzájárul a Henkel 
jóhírének megőrzéséhez, 
védelméhez.

A Henkel évtizedeken át tartó tisztességes 
üzleti magatartása révén jóhírnévre tett 
szert. Munkatársaink szorosan kapcsolódnak 
ehhez a jóhírnévhez a világban.

Támogatjuk munkatársaink minden 
magánjellegű részvételét olyan egyesületben, 
klubban stb., amelyek működése jogszerű és 
tiszteletben tartja értékeinket, valamint nem 
veszélyezteti jóhírnevünket és a munkavállalói 
kötelezettségek teljesítését.

Ha munkatársaink véleményt mondanak vagy 
saját meggyőződésüknek adnak hangot 
nyilvános helyen, például valamely közösségi 
médiában, el kell választaniuk személyes 
véleményüket a Henkelnél betöltött 
pozíciójuktól.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

GYAKORLATI PÉLDÁK

KIZÁRÓLAG HENKEL BELSŐ HASZNÁLATRA
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MUNKAHELYI EGÉSZSÉG 
ÉS   BIZTONSÁG 
Munkatársaink védelmét már régóta alapvető feladataink 
közé soroljuk. Az egészségügyi és biztonsági kockázatok 
felismerésére és elkerülésére gondosan kidolgozott eljárásokat 
hoztunk létre.

Aktív szerepet játszunk abban, hogy azok a színterek és 
közösségek, ahol jelen vagyunk, olyan helyek legyenek,  
ahol jó élni és dolgozni. Emellett elkötelezettek vagyunk a 
fenntartható és társadalmilag felelős fejlődés iránt,  
és ezáltal a biztonságos és egészséges munkakörülmények 
megteremtése mellett.

A munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó elveinket 
alkalmazzuk a velünk együtt dolgozó partnereinkre is. 
Beszállítóinktól, szolgáltatóinktól és üzleti partnereinktől is 
hasonlóan magas egészségügyi és biztonsági követelményeket 
várunk el.

Elkötelezettek 
vagyunk az 
egészséges és 
biztonságos 
munkakörnyezet 
megteremtése 
mellett.

Anya és apa néha kéri, hogy ne tegyek meg 
ezt vagy azt, de én mégis megteszem. A 
legtöbbször persze nekik lesz igazuk. Egyszer 
még a térdem is megsérült.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

GYAKORLATI PÉLDÁK

KIZÁRÓLAG HENKEL BELSŐ HASZNÁLATRA
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Vállalkozásunk a rendelkezésünkre álló javainkra építve fejlődik. 
A hírnevünk, mely generációkon át szerzett bizalomra épül, 
és melyet szeretnénk megőrizni és megerősíteni a 
következő generációkon át is, talán a legértékesebb ezek 
közül. Ehhez hasonlóan, a többi értékes javainkat, így 
innovációinkat, termékeinket és létesítményeinket is 
óvnunk kell. Arra kell törekednünk, hogy úgy 
cselekedjünk és viselkedjünk, hogy megőrizzük 
ezeket az értékeket.

VÁLLALATUNK
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Elkötelezettek 
vagyunk a Henkel 
javainak gondos 
kezelése és védelme 
iránt.

VÁLLALATI 
JAVAINK
Fizikai és immateriális javaink alapozzák meg a múltbeli és 
jövőbeli sikerünket. Javainkkal felelősségteljesen bánunk, és 
óvjuk őket.

A bizalmas információ és a szellemi alkotások két olyan 
jelentős befektetése a Henkelnek mind pénzügyi értelemben, 
mind pedig az idő- és munkaráfordítást tekintve, mely 
biztosítja jövőbeli üzleti sikerünket. Versenyelőnyünk 
megőrzésében ezek védelme kiemelten fontos. 

Minden Henkelre vonatkozó információt és Henkelt illető 
szellemi tulajdont, hacsak a nyilvánosságra hozatalukról nem 
született döntés, bizalmasan kell kezelni. Semmilyen módon 
nem hozható nyilvánosságra – ideértve különösen a közösségi 
médiában való közzétételt –semmilyen adat, ami bizalmasnak 
vagy üzleti szempontból érzékenynek minősül. 

A bizalmas információt tartalmazó dokumentumok 
biztonságára fokozottan ügyelünk. Beszállítóink, 
szolgáltatóink és egyéb üzleti partnereink bizalmas 
információit és szellemi tulajdonát ugyanilyen gondossággal 
kezeljük, és mi is ezt várjuk el tőlük.

A vállalat erőforrásaival felelősségteljesen bánunk, azokat 
úgy kezeljük, hogy megóvjuk a hiánytól, sérüléstől, lopástól, 
valamint azok rendeltetésszerű használatát mindenkitől 
megköveteljük. A vállalati tulajdon személyes haszonszerzés 
érdekében történő hűtlen kezelése semmilyen körülmények 
között nem megengedett. 

Néha Sam barátommal az én 
játékaimmal játszunk, ami 
természetes, hiszen barátok 
vagyunk. Viszont összetörte a 
piros autómat, és én egy kicsit 
szomorú voltam. De ettől még 
Sam a barátom marad.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

GYAKORLATI PÉLDÁK

KIZÁRÓLAG HENKEL BELSŐ HASZNÁLATRA
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Elkötelezettek 
vagyunk a korrekt  
és valós pénzügyi 
információk 
szolgáltatása mellett.

PÉNZÜGYI 
INTEGRITÁS
A pénzügyi integritás fontos pillére a 
vállalatunk iránti bizalomnak és tiszteletnek. 
Kiemelt felelősségünk, hogy pontosan 
vezessük pénzügyi nyilvántartásainkat, mert 
ezek révén adhatunk átlátható képet 
üzletünkről.

Szigorúan betartjuk a jogszabályok előírásait 
és a megfelelő számvitelről és pénzügyi 
beszámolóról szóló Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardokat. Ugyanez 
vonatkozik az adózásra vonatkozó szabályokra. 
Emellett alapvető számunkra, hogy olyan 
nyilvántartásokat hozzunk létre, amelyek 
tükrözik tranzakcióink és tevékenységünk 
valódi természetét. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

GYAKORLATI PÉLDÁK

KIZÁRÓLAG HENKEL BELSŐ HASZNÁLATRA

13VÁLLALATUNK

https://henkelgroup.sharepoint.com/teams/CorpStandards/Practical%20Examples/Code%20of%20Conduct%20-%20Practical%20Examples%20-%20English/CoC_DeepDiveLayer_EN_3.2_05_Financial%20Integrity.pdf


Elkötelezettek 
vagyunk amellett, 
hogy mindig a 
Henkel érdekeit 
szem előtt tartva 
cselekedjünk  
és viselkedjünk.

ÉRDEKELLENTÉT
Célunk, hogy olyan vállalatként váljunk 
ismertté és úgy építsünk bizalmat, hogy üzleti 
tevékenységünk során messzemenően 
tisztességesen járjunk el. Ezért mind saját 
magunkkal, mind azokkal szemben, akikkel 
együttműködünk, a legmagasabb etikai 
normákat állítjuk, és mindig különválasztjuk az 
üzleti és a személyes érdekeket.

Ezért elkerüljük az olyan helyzeteket, ahol a 
személyes érdekek és a Henkel érdekei 
ütközhetnek. Üzleti döntések meghozatalakor 
mindig objektíven és a Henkel érdekeit szem 
előtt tartva, a személyes előny teljes 
kizárásával kell eljárnunk.

Az érdekellentét önmagában nem jelenti az 
Etikai Kódexünk megsértését. Ez csak akkor 
merül fel, ha az érdekellentét kérdése 
eltitkolva marad és megfelelő kezelése nem 
történik meg az ezt érintő döntést 
meghozatalát megelőzően. A mások által 
feltételezett érdekellentét ugyanolyan 
kockázatot jelent, mint a tényleges 
érdekellentét. Az ilyen potenciális konfliktusok 
megoldásának hatékony eszközei közé tartozik 
a nyílt kommunikáció a felettes vezetővel, a 
HR-rel, illetve kétség esetén a compliance 
csapat bevonása.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

GYAKORLATI PÉLDÁK

KIZÁRÓLAG HENKEL BELSŐ HASZNÁLATRA
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ÜGYFELEINK, 
FOGYASZTÓINK 
ÉS BESZÁLLÍTÓINK
Minden nap emberek millióihoz érnek el termékeink. 
Alapvető fontosságú, hogy szívvel-lélekkel és 
minden energiánkkal azon legyünk, hogy 
termékeink biztonságosak, környezetkímélőek 
és kiváló minőségűek legyenek. Ezt a 
gondolkodásmódot követjük a digitális 
térben is, ahol folyamatosan 
alkalmazkodunk ehhez az állandóan 
változó környezethez. A 
legfontosabb az számunkra, hogy 
szoros és bizalomra épülő 
kapcsolatot építsünk ügyfeleinkkel, 
fogyasztóinkkal és beszállítóinkkal, 
mert ez üzleti tevékenységünk alapja ma 
és ez lesz az a következő évtizedekben is. 
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TISZTESSÉGES VERSENY ÉS
A KORRUPCIÓ ELLENI FELLÉPÉS
„Pioneers at heart” – hiszünk abban, hogy a 
tisztességes verseny ösztönzi az innovációt, 
mely jobb termékekhez vezet, ami a vásárlók és 
a fogyasztók megelégedésére szolgál.

Bízunk abban, hogy termékeink és 
szolgáltatásaink versenyelőnyt teremtenek. 
Elkötelezettek vagyunk a tisztességes verseny 
mellett, és betartjuk az erre vonatkozó 
versenyjogi szabályokat. Nem veszünk részt 
olyan tevékenységben, amely jogszerűtlenül, 
tisztességtelenül vagy etikátlanul akadályozza, 
korlátozza a versenyt.

Semmilyen üzleti tranzakcióban, sem a 
közéletben, sem a magánszektorban nem 
toleráljuk a megvesztegetést, a korrupciót. 
Üzleti döntéseinket nem befolyásolhatják, 
illetve üzleti előnyöket nem szerezhetünk 
azáltal, hogy harmadik félnek pénzt vagy 
bármilyen értéket adunk vagy harmadik féltől 
ilyet elfogadunk, felajánlunk vagy ígérünk.

Elkötelezettek vagyunk 
termékeink és 
szolgáltatásaink 
érdemein alapuló, 
tisztességes verseny 
mellett.

Nagyon gyorsan tudok futni. Egyszer gyorsabb 
voltam, mint a nővérem, de ő azt mondta, 
hogy csaltam. Pedig nem így történt.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

GYAKORLATI PÉLDÁK

KIZÁRÓLAG HENKEL BELSŐ HASZNÁLATRA
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Elkötelezettek vagyunk 
aziránt, hogy 
partnereink és a 
fogyasztók 
megelégedésére kiváló 
minőségű, biztonságos 
termékeket 
szolgáltassunk.

TERMÉKBIZTONSÁG 
ÉS MINŐSÉG
Termékeink állnak tevékenységünk 
középpontjában. Ügyfeleinkkel és 
fogyasztóinkkal az évtizedek során kialakított 
kapcsolat a bizalomra épül. Így nem kötünk 
kompromisszumokat a biztonságot vagy a 
minőséget érintően sem termékeink, sem 
folyamataink esetében.

Betartjuk az egészségre és biztonságra 
vonatkozó követelményeket, valamint az egyes 
régiókban hatályos címkézési előírásokat. 
Termékeinket folyamatosan felülvizsgáljuk, 
hogy azok megfelelőségét biztosítsuk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
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DIGITÁLIS BIZTONSÁG 
ÉS ETIKA
A digitalizációval gyors ütemben változik életünk, és a digitális 
világban ugyanilyen gyorsan kínálkoznak új lehetőségek is. Az 
üzleti élet pedig elképzelhetetlen az itt keletkező adatok 
felhasználása nélkül. Ez új kihívásokat jelent, és új etikai 
kérdéseket vet fel. A mi felelősségünk, hogy partnereink és a 
fogyasztók érdekeit szem előtt tartva megbirkózzunk ezekkel a 
kihívásokkal.

Kötelességünk, hogy az érzékeny és bizalmas információkat 
diszkréten kezeljük. A kibertér fokozott gondosságot és 
megfelelő biztonsági intézkedéseket követel meg tőlünk. 
Ugyanígy szigorú előírások szerint járunk el alkalmazottaink, 
üzleti partnereink és a fogyasztók személyes adatainak 
kezelése során. A személyes adatokat kizárólag jogszerű, 
átlátható célokra és az adatvédelmi előírásoknak megfelelően 
használjuk fel. 

A mesterséges intelligencia új lehetőségeket kínál, 
ugyanakkor alkalmazása nagy felelősséggel is jár. Használata 
esetén különös figyelmet kell fordítani az átláthatóságra, az 
érintett személyek jogainak tiszteletben tartására, az 
elszámoltathatóságra és az adatok pontosságára. Ennek 
érdekében gondoskodni kell megfelelő felügyeleti 
mechanizmusokról, mellyel csökkenthető a kapcsolódó 
kockázat.

Elkötelezettek vagyunk 
amellett, hogy a digitális 
térben is ugyanolyan 
tisztességgel járjunk el, 
mint a való világban.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

GYAKORLATI PÉLDÁK
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Kiskoromban nagyon 
érdekeltek a cápák. Most már 
az összes állatot és a 
természet egészét szeretem. 
Meg kell védenünk őket.

KÖZÖSSÉGEINK
Felelősségtudatunk mindig is része volt vállalatunk 
értékrendjének. Egyformán becsülünk minden 
embert és tiszteljük a környezetet. Célunk, hogy 
pozitív hatást gyakoroljunk a bennünket körülvevő 
világra. Tevékenységünkkel szeretnénk hozzájárulni 
a bolygó megújulási készségéhez és virágzó 
közösségek létrehozásához. 
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Az emberi jogok 
tiszteletben tartása, 
mely iránt teljes 
elkötelezettséget 
vállalunk, alapvetően 
határozza meg 
tevékenységünket.

EMBERI JOGOK, JOGSZABÁLYOK 
ÉS TÁRSADALMI NORMÁK
Az emberi jogok elismerése erkölcsi feladatunk, 
és egyben lehetővé teszi számunkra, hogy 
kedvező hatást gyakoroljunk az emberek életére. 
Az emberek megbecsülése, az emberi méltóság 
tiszteletben tartása mindig is alapvető 
fontosságú volt és lesz is számunkra. Minden 
embert tisztességesen, egyenlően és tisztelettel 
kezelünk mind a munkahelyen, mind a működésünk 
egyéb területein, ideértve a közösségeket is. 
Emellett feladatunknak érezzük, hogy 
folyamatosan dolgozzunk a fenntartható és 
etikus üzleti gyakorlat megvalósításán.

Mivel a világ számos piacán és régiójában jelen 
vagyunk, különböző jogrendszerek és azok eltérő 
szabályai vonatkoznak ránk. Felelős vállalati 
polgárként munkatársaink betartják a hatályos 
jogszabályokat és előírásokat, ugyanakkor 
tiszteletben tartják a helyi hagyományokat és az 
egyéb társadalmi normákat is. A jogi megfelelés 
során, más kötelezettségek mellett, bizonyos 
kereskedelmet érintő szabályokra, így a kiviteli 
korlátozásokra vagy a kivetett gazdasági 
szankcióra, illetve a pénzmosás elkerülésére 
bevezetett szabályokra is figyelemmel kell 
lennünk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
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Elkötelezettek 
vagyunk a környezet 
védelme mellett, és 
hozzá kívánunk járulni 
bolygónk megújulási 
készségéhez. 

KÖRNYEZETI 
FENNTARTHATÓSÁG
A mi felelősségünk, hogy megvédjük a 
környezetet a jövő generációi számára. 
Tevékenységünk és döntéseink során ezért 
meghatározó a környezetkímélő és felelős 
üzleti gyakorlat. Határozott célunk, hogy 
üzletmenetünk és értékláncunk 
fenntarthatóbb legyen, valamint, hogy 
hozzájáruljon bolygónk megújulási 
készségéhez.

Környezetre gyakorolt hatásunkat 
folyamatosan csökkentjük újrahasznosítható 
anyagok használatával, a környezeti 
lábnyomunk minimalizálásával és a természeti 
erőforrások felelős felhasználásával. Ugyanezt 
a megközelítést alkalmazzuk az értékláncban 
is, ahol partnereinkkel együttműködve 
fenntartható és környezettudatos gyakorlatot 
követünk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
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TÁRSADALMI 
SZEREPVÁLLALÁS
A Henkel termék- és pénzadománnyal 
támogatja többek között a szociális jólétet, az 
oktatást és a tudományos kutatást, az 
egészségmegőrzést, a művészetet és a kultúrát, 
valamint a környezetvédelmet. Az adományozás 
menetét pontosan meghatározott eljárás 
szabályozza, és az adományozásból kizárt 
területek is ugyanilyen pontosan 
körülhatároltak. Ennek mentén nem nyújtható 
Henkel adomány például sem politikai pártnak, 
sem politikusnak, sem pedig politikai tisztségre 
pályázó személynek. 

Személyes szerepvállalásra bátorítjuk 
alkalmazottainkat azonban a magánjellegű és a 
vállalati kötelezettségeket különválasztva. 
Támogatjuk munkatársainkat abban, hogy 
szabadidejükben vállaljanak részt olyan 
önkéntes vagy társadalmi munkában, illetve 
jótékonysági tevékenységben, mely a helyi 
jogszabályok betartásával zajlik.

Felelős vállalati polgárként, ha nyilvános vagy 
politikai diskurzusban szólalunk meg, azt 
átláthatóan és tények alapján tesszük. 

Elkötelezettek 
vagyunk amellett, 
hogy a társadalmi 
szerepvállalás jelen 
legyen közösségeink 
életében.
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Elkötelezettek vagyunk  
az egészséges és  

biztonságos munkakörnyezet 
megteremtése mellett.

Elkötelezettek  
vagyunk a korrekt és  

valós pénzügyi információk  
szolgáltatása mellett.

Elkötelezettek vagyunk  
a Henkel javainak  

gondos kezelése és  
védelme iránt.

Elkötelezettek vagyunk  
amellett, hogy mindig  

a Henkel érdekeit szem előtt tartva 
cselekedjünk és viselkedjünk.

Elkötelezettek vagyunk  
amellett, hogy a digitális  

térben is ugyanolyan tisztességgel 
 járjunk el, mint a való világban.

Elkötelezettek vagyunk  
aziránt, hogy partnereink és a  

fogyasztók megelégedésére kiváló 
minőségű, biztonságos  

termékeket szolgáltassunk.

Elkötelezettek vagyunk termékeink és 
szolgáltatásaink  

érdemein alapuló, tisztességes  
verseny mellett.

Elkötelezettek vagyunk  
amellett, hogy a társadalmi  
szerepvállalás jelen legyen  

közösségeink életében.

Elkötelezettek vagyunk  
a környezet védelme mellett, és  
hozzá kívánunk járulni bolygónk  

megújulási készségéhez. 

Az emberi jogok tiszteletben  
tartása, mely iránt teljes  

elkötelezettséget vállalunk, alapvetően 
határozza meg tevékenységünket.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy 
mindig olyan magatartást  

tanúsítsunk, mely hozzájárul a Henkel 
jóhírének megőrzéséhez, védelméhez.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy  
olyan tiszteletteljes és befogadó vállalati 

kultúrát teremtsünk, amely lehetővé  
teszi munkatársainknak, hogy minden  
nap a legjobbat hozzák ki magukból.



A TE 
SZEREPED
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A TE 
VÉLEMÉNYED 
Nem mindig könnyű előállni és valamilyen 
aggodalomnak hangot adni, de a Henkelnél 
pont arra törekszünk, hogy olyan vállalati 
kultúra alakuljon ki, ahol bárki felszólalhat. 
Ez az egyetlen módja annak, hogy megvédjük 
értékeinket és integritásunkat.

Kérjük, jelezd, ha azt látod, hogy valami 
nem stimmel. Nem számít, hogy igazad van 
vagy tévedsz, ha valami miatt kellemetlenül 
érzed magad, ne tartsd magadban. Minden 
aggályt komolyan veszünk. 

Aggályaidat jelentheted közvetlen 
vezetődnek vagy a HR-nek, a nemzetközi 
Compliance csapatnak* vagy a Henkel 
Compliance vonalán is tehetsz névtelen 
bejelentést (részletes tájékoztatás a  
Henkel munkavállalóinak az Intraneten,  
külső partnereinknek a Henkel weboldalán 
érhető el).

*compliance.office@henkel.com

A bejelentés beérkezését követően a Henkel 
megteszi a megfelelő lépéseket a probléma 
mielőbbi megoldása érdekében. Szervezetünk 
semmilyen toleranciát nem enged a 
visszaélésekkel szemben, és biztosítjuk a 
jóhiszemű bejelentők védelemét, még akkor is, 
ha utóbb a bejelentett aggály nem igazolódik 
be.

Az óvodában meghúztam 
Lisa haját, és Ben 
panaszkodott erről Platt 
Néninek. Platt Néni 
elmesélte a történteket 
anyukámnak, aki azt 
mondta nekem, hogy 
kérjek bocsánatot 
Lisától, amit én 
megtettem.
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KÖZÖSEN 
ELŐRE PÉLDAKÉPKÉNT A 

JÖVŐ GENERÁCIÓI 
SZÁMÁRA

Etikai Kódexünk iránytűként mutatja a helyes utat, 
melyen haladnunk kell. De igazi úttörőként ezt az 
utat nekünk kell végig járnunk. Nekünk kell közös 
felelősséget vállalnunk és valódi példaképként 
szolgálnunk. A Henkel vezetőire még nagyobb 
felelősség hárul célunk elérésében. Az értékekre és  
az integritásra épülő örökségünk inspirál bennünket, 
és tetteink révén minden nap életre kelti Etikai 
Kódexünket. A következő generáció számít ránk.
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