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Célunk és értékeink a gyakorlatban - A PwC Etikai Kódexe

Bob Moritz
Elnök, PricewaterhouseCoopers  
International Limited

A PwC célja, hogy bizalmat 
építsen a társadalomban 
és fontos problémákat 
oldjon meg

Globális vezetőnk üzenete
Kedves Kollegák,
A PwC elismerten a világ vezető szakmai szolgáltatásokat nyújtó önálló tagvállalatokból álló 
nemzetközi hálózat, mely világszerte a legismertebb szervezetekkel dolgozik együtt. Folyamatosan 
alkalmazkodunk a mindannyiunk által tapasztalt, egyre jelentősebbé és összetettebbé váló 
lehetőségekhez és kihívásokhoz. Ennek során azonban minden tevékenységünket a PwC célja és értékei 
melletti együttes és egyéni elkötelezettségnek kell meghatároznia.

Több mint 150 országban mintegy 200 000-en dolgozunk azon, hogy valódi értéket teremtsünk 
ügyfeleink, munkacsoportjaink, közösségeink, a tőkepiacok és szélesebb befektetői csoportok számára. 
Mindannyiunk felelőssége, hogy célunk, stratégiánk és értékeink, illetve magatartásunk révén 
megértsük, miért tesszük, amit teszünk, mire összpontosítunk, és hogyan dolgozunk együtt.

A cél egy vállalkozás lényegét határozza meg, és minden döntéshez kulcsfontosságú irányjelzőként 
és mérceként szolgál. Bár egy vállalkozás célja állandó maradhat, egyre növekvő kihívást jelent, hogy 
a társadalom által velünk szemben támasztott elvárások folyamatosan változnak. Ezek a változások 
ráadásul gyors üteműek, a valamennyiünk által észlelt és tapasztalt olyan irányzatoknak köszönhetően, 
mint például a demográfiai változások, a technológiai fejlődés, és az azonnali információáramlás. 
A vállalkozásoktól elvárják, hogy a környezetterheléstől a társadalmi hatásokon át a befektetői 
elvárásokig egyre több területen tanúsítsanak felelős magatartást, és az érintettek még szélesebb köre 
számára legyenek elszámoltathatók.

A bizalom, amellyel az ügyfelek, a társadalmi közösségek és a munkatársak a PwC-hez fordulnak, 
valamint az etikus magatartásra vonatkozó magas követelményeink minden tevékenységünk 
szempontjából meghatározó jelentőséggel bírnak. Fontos, hogy a mindennapi munkánk során 
meghozott döntéseinkhez rendelkezzünk egy megfelelő viszonyítási alappal. Bárhol vagyunk és bármit 
csinálunk, Etikai Kódexünk útmutatást nyújt a helyes magatartáshoz.  

Az Etikai Kódex megerősíti annak fontosságát, hogy munkánkat a vonatkozó szakmai normák, 
jogszabályok és előírások, valamint az irányelveink, értékeink és szabványaink által meghatározott 
kereteken belül végezzük, akkor is, ha határokon átnyúló megbízásokon dolgozunk. Felvázolja az üzleti 
tevékenységünket meghatározó értékeket és viselkedéseket, és feladatunkká teszi, hogy elfogulatlanul, 
rugalmasan és legjobb tudásunk szerint cselekedjünk.

Amit együtt elérünk a PwC-nél, kizárólag attól függ, hogy célunk és értékeink milyen mértékben 
határozzák meg egyéni magatartásunkat – minden nap, minden tettünkben. Dolgozzunk együtt, hogy 
bizalmat teremtsünk és fontos problémákat oldjunk meg! Bátorítsuk az együttműködést, támogassuk a 
tudásvágyat és az innovációt, legyünk őszinték és mindig figyeljünk egymásra.
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Globális etikai és megfelelőségi  
vezetőnk üzenete

Kedves PwC munkacsoportok,
Az Etikai Kódex egységes keretrendszert fektet le a PwC célja és értékei mentén az elvárt magatartásra 
és a helyes cselekvésre vonatkozóan. Az Etikai Kódex ismerete, megértése és gyakorlati alkalmazása 
alapvető részét képezi mindannak, amit PwC szakemberekként képviselünk. Akár munkatársainkkal, 
akár másokkal dolgozunk együtt, számítunk arra, hogy mindannyian tisztában vagyunk etikai 
kötelezettségeinkkel.

Etikai Kódexünk tükrözi a világunkban zajló jelentős változásokat, tevékenységünk jellegét, 
üzleti működésünket, valamint annak megértésére vonatkozó igényünket, hogy megbízható 
szakemberekként mindezen kihívások között hogyan viselkedjünk etikusan. Az Etikai Kódex a szakmai 
magatartási útmutatóként rendelkezésünkre álló számos eszköz egyike, mely szándékaink szerint 
nem szabálykönyvként, hanem keretrendszerként szolgál. Nem foglalkozik és nem is foglalkozhat 
minden elképzelhető helyzettel, ehelyett arra törekszik, hogy értékeinket beágyazza mindennapi 
viselkedésünkbe és etikai döntéseinkbe.

Az Etikai Kódexben bemutatott magatartások gyakorlása és támogatása valamennyiünk közös feladata. 
Segítjük egymást és számítunk egymásra mindezen szakmai magatartások és normák megértésében, 
betartásában és következetes alkalmazásában. Minden szinten együttműködünk, és támogatjuk 
egymást a helyes cselekvéssel kapcsolatos készségek fejlesztésében.

Szóvá tesszük, ha olyan helyzettel találkozunk, amely nincs összhangban az Etikai Kódexszel. 
Értékeljük a problémák felvetéséhez szükséges bátorságot. Diszkréten és tapintatosan vizsgáljuk ki a 
szabályszegésre vonatkozó bejelentéseket, és nem tűrjük a megtorlást. Segítséget kérünk, ha kétségeink 
vannak vagy dilemma előtt állunk, igénybe véve a rendelkezésünkre álló helyi és a PwC hálózati 
erőforrásokat.

Várom, hogy együtt dolgozzunk a PwC szilárd etikai kultúrájának fenntartásán és támogatásán.

Köszönöm.

Laurie Endsley
Etikai és megfelelőségi vezető,  
PricewaterhouseCoopers International 
Limited
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Célunk és értékeink a gyakorlatban

A PwC kultúrájának gyarapodását belső és külső elvárások és követelmények 
keretrendszere támogatja,  iránymutatást adva magatartásunk kialakításához 
és a bizalomépítéshez:

• üzleti tevékenységünk során
• egymással szemben
• közösségeinkben
• információkezelésünk kapcsán

Amikor az ügyfeleinkkel és munkatársainkkal azért dolgozunk, hogy bizalmat építsünk a társadalomban és fontos 
problémákat oldjunk meg, az alábbiakat tartjuk szem előtt.

Tisztességes 
működés
• Kiállunk amellett, amit 

helyesnek tartunk, 
különösen kényes 
esetekben

• A legoptimálisabb 
eredmény elérésére 
törekszünk

• Mindig úgy cselekszünk, 
mintha személyes 
hírnevünk forogna kockán

Megkülön-
böztethetőség
• Tájékozódunk és 

kérdéseket teszünk fel 
környezetünk jövőjéről.

• Kollégáink, ügyfeleink és 
közösségünk segítségével 
hatékonyan cselekszünk

• Gyorsan reagálunk a 
környezetünkben történő 
változásokra

Törődés

• Célunk az egyéni 
szempontok megértése, 
hogy mi az, ami igazán 
fontos az emberek 
számára

• Elismerjük mindenki 
hozzáadott értékét cégünk 
munkájához

• Támogatunk mindenkit a 
fejlődésben és a legtöbbet 
hozzuk ki belőle

Közös munka

• Együttműködünk és 
megosztjuk egymással 
ötleteinket, kapcsolatainkat 
és tudásunkat

• Felkutatjuk és integráljuk a 
különböző elképzeléseket, 
szakembereket és ötleteket

• Visszajelzést kérünk és 
adunk a magunk és mások 
fejlődése érdekében

Új szemszögből 
tekintünk a 
lehetőségekre
• Szembenézünk a fennálló 

kihívásokkal és új 
megoldásokat javaslunk

• Innoválunk, tesztelünk és 
tanulunk a hibákból

• Nyitottak vagyunk minden 
ötletre
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Az Etikai Kódex 
összefüggései

Sikerünk alapját célunk és értékeink adják. Célunk 
a bizalomépítés és a fontos problémák megoldása és 
ezt értékeink révén érjük el.

A jelen Etikai Kódex is alátámasztja, hogy az 
értékeinek megfelelően cselekedjünk.

Kódexünk nem kínál konkrét megoldást minden 
olyan helyzetre, amikor felmerül a kérdés: „Mi 
a helyes?”. Ehelyett elvi útmutatást nyújt, mely 
segít átgondolni a nehéz kérdéseket, ösztönzi a 
konzultációt, és arra bátorít, hogy tegyük szóvá, 
ha aggaszt valami. A Kódex 20. oldalán részletes 
leírás található a RADAR-ról (Recognise, Assess, 
Decide, Agree, Report - Ismerd fel, Értékeld, Dönts, 
Egyeztess, Jelentsd), mely egy döntési keretrendszer 
a helyes cselekvéshez.

Etikai kódexünk egy közös magatartási 
követelményrendszert fogalmaz meg, melynek egyik 
kulcseleme a vonatkozó jogszabályok és előírások 
betartása. Amennyiben bármely helyi jogszabály 
vagy előírás szigorúbb a jelen Etikai Kódexnél, 
úgy a helyi jogszabály, illetve előírás az irányadó. 
A jelen Etikai Kódexben és a PwC Hálózat 
Kockázatkezelési Irányelveiben lefektetett elveket 
a PwC hálózat és helyi irányelvek és útmutatók 
egészítik ki.

Etikai kódexünk valamennyiünkre vonatkozik. 
A „mi”, „valamennyiünk”, stb. kifejezések a PwC 
valamennyi munkatársát jelentik, ideértve a 
cégtársakat/vezetőket és munkatársakat, valamint 
a PwC hálózatot alkotó tagvállalatokat.
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A problémák szóvá tétele kultúránk és hosszú távú eredményeink szempontjából 
alapvető jelentőséggel bír. Amikor szóvá tesszük a helytelennek tűnő dolgokat, 
tisztességünket és a helyes cselekvéshez való bátorságunkat bizonyítjuk. A szóvá 
tétel segít megelőzni a hibákat és a helytelen magatartást, elősegíti az innovációt, 
jelzi, hogy törődünk egymással és a munkánkkal, és segít megfelelni a magas 
színvonalú eredmények iránti elkötelezettségünknek.

Úgy véled, hogy valami nem helyes? Dilemma előtt állsz? 
Olyan kérdésed van, amely további nehéz kérdéseket vet fel? 
Tanácsra van szükséged?

Kérj tanácsot. Telefonálj. Írj e-mailt. Szervezz megbeszélést. Tedd szóvá!

Mindannyiunknak, beosztástól és munkakörtől függetlenül, joga van szóvá tenni, 
ha helytelennek tűnő magatartással vagy helyzettel találkozunk. Mindannyian 
felelősek vagyunk azért, hogy aggályainkat kifejezzük és jelentsük, ezt méltányosan, 
őszintén és professzionális módon tegyük.

Ne hagyd szó nélkül. Ne maradj csendben.

Az együttműködés azt jelenti, hogy nagy és kis ügyekben egyaránt egyeztetünk 
munkatársainkkal, tudva, hogy az általunk felvetett aggályokat nyílt és 
professzionális módon hallgatják meg és kezelik, és ha szükséges, kivizsgálják. 
Konzultálunk feletteseinkkel, coachainkkal, cégtársainkkal/vezetőinkkel, etikai 
felelős csapatunkkal, kockázatkezelési és minőségbiztosítási (Risk & Quality) 
csoportjainkkal, a cég megbízott jogi képviselőivel (OGC), a HR osztállyal, és más 
PwC munkatársakkal, különösen azokkal, akik felé jelentéstételi kötelezettséggel 
tartozunk. Az ő feladatuk a tudomásukra hozott problémák kezelése, és szükség 
szerint tovább egyeztetni felsőbb szinteken. A problémákat a megfelelő formális, 
illetve informális csatornákon, személyesen, telefonon, és/vagy elektronikusan 
vetjük fel.

 

Védelem a megtorlással szemben. Hűen az őszinteség és a gondosság értékeihez, 
az általad felvetett aggályokat kellően bizalmasan kezeljük és csak az adott 
körülmények között szükséges, illetve tanácsos mértékben vitatjuk meg másokkal. 
A szakmai szkepticizmus gyakorlása, a józan ész, valamint az Etikai Kódex és a helyi 
útmutatások ismerete és alkalmazása segít eldönteni, hogy mikor tegyünk szóvá 
valamit és ehhez melyik a számunkra legmegfelelőbb csatorna.

Az itt felsorolt erőforrásokon túl a PwC hálózat valamennyi tagja lehetőséget és 
elérhetőséget biztosít ahol a problémákat jelezheted. A pwc.com/codeofconduct 
oldalon elérhető továbbá egy globális Contact Us bizalmas e-mail lehetőség.

Tedd szóvá! Ez a helyes magatartás.  
Ezek a pillanatok számítanak. 

Tedd szóvá!

A PwC elkötelezett amellett, hogy munkatársait megvédje 
a megtorlással szemben. A megtorlás súlyos vétség, melyet 
nem tűrünk. Minden PwC dolgozó (a cégtársakat/ vezetőket 
és a munkatársakat ideértve), aki megtorlást alkalmaz, 
felelősségvonásra kerül.

Kérdés: Mi minősül megtorlásnak?

Válasz: Megtorlásnak minősül a tényleges vagy gyanított problémák 
jóhiszemű jelentése miatt alkalmazott bármilyen közvetlen vagy 
burkolt retorzió

Akikhez tanácsért fordulhatunk:

• Felettesek
• Coachok
• Cégtársak/vezetők
• Etikai csoportok
• Risk & Quality csoportok

• A cég megbízott jogi 
képviselői (OGC)

• HR munkatársak
• Más PwC munkatársak
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Bizalom az üzleti kapcsolatainkban

Szakmai hátterünktől 
függetlenül tisztességes 
magatartást tanúsítunk, és a 
vonatkozó (pl. a Nemzet közi 
Számviteli Etikai Standard 
Testület (IESBA) által 
meghatározott) szakmai 
normák alapján, azok 
útmutatása szerint járunk el.
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Munkánk minősége és hatása alapvetően 
meghatározza, hogy PwC szakemberekként 
és céghálózatként mit képviselünk. Hosszú 
távú teljesítményünk révén teremtünk és 
építünk bizalmat ügyfeleinkben, egymásban és 
közösségeinkben.

Csak olyan ügyfeleknek dolgozunk, akiknek 
megfelelő szolgáltatásokat tudunk nyújtani, 
akik értékelik a munkánkat, és akik megfelelnek 
a törvényesség és a tisztesség vonatkozó 
követelményeinek. Csak olyan szolgáltatást 
nyújtunk, amelyre szakmailag képesek vagyunk. 
Együttműködünk a munkánkhoz szükséges 
készségek és innováció biztosítása érdekében. 
Betartjuk, amit vállaltunk.

Jó hírnevünk alapja a bizalom, a tisztesség, 
és a magas színvonalú, fenntartható érték 
létrehozása. Tartós sikerünk a szakmai normák és 
a vonatkozó jogszabályok és előírások betartásán, 
etikai kötelezettségeink teljesítésén, és a magas 
színvonalú, innovatív megoldások létrehozásán 
alapul.

Üzleti ítélőképességünk mentes a részrehajlástól, 
az összeférhetetlenségtől és a jogtalan 
befolyásolástól. Követjük a tényleges, illetve 
potenciális összeférhetetlenségek feltárására és 
kezelésére szolgáló folyamatokat és eljárásokat.

Tudjuk, hogy az objektivitás alapja a függetlenség, 
ideértve, hogy nem elég függetlennek látszanunk, 
de annak is kell lennünk. Proaktívan kerüljük 
és kezeljük azokat a körülményeket, amelyek 
veszélyeztetik, illetve látszólag veszélyeztethetik a 
könyvvizsgálati vagy egyéb bizonyosságot nyújtó 
szolgáltatásokban részesülő ügyfelektől való 
függetlenségünket.

Készek vagyunk megsza kí-
ta ni az olyan ügyfélkap cso-
latokat, illetve megbízá sokat, 
amelyek miatt tisztességünk, 
objektivitásunk vagy 
szakszerű ségünk megkérdő-
jele ződhetne.

Mary Waldron
kockázatkezelésért felelős  
globális vezető

Új vagyok a PwC-nél. Tudom, 
hogy vannak füg get lenségi 
követelményeink, melyeket értek. 
De hogyan tudom ellenőrizni, hogy 
befektet hetek-e egy társaságba?

A befektetésekre összetett szabályok 
vonatkoz nak, ezért ezeket mindig 
érdemes ellenőrizni. Egyeztess a helyi 
függetlenségi szakemberrel vagy 
fordulj a help deskhez.

Az összeférhetetlenség számos formában jelentkezhet.  
Kérj tanácsot, ha a következő típusú helyzetek merülnek fel: 

Mit tegyek, ha?

• Amikor olyan PwC vagy személyes érdekek 
állnak fenn, amelyek ténylegesen vagy látszólag 
befolyásolhatják objektivitásunkat arra vonat-
kozóan, hogy mi szolgálja ügyfelünk(-eink) javát.

• Amikor egy ügyben a PwC és egy ügyfél ellentétes 
oldalon állnak.

• Amikor egy ügyféltől olyan munkára kapunk 
megbízást, amely egy másik ügyfél érdekeit sértőnek 
tűnhet. 

Ezek a helyzetek nem feltétlenül jelentik azt, hogy 
nem végezhetjük el az adott munkát, azonban meg 
kell fontolnunk, hogy miként kezeljük az esetleges 
összeférhetetlenséget, illetve az észlelt ügyfél-
érzékenységeket.

Bizalom az üzleti kapcsolatainkban

http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/7C15193F336DEB2C8025789B00751F6F?OpenDocument
http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/9471F938079367CF8025789D004A93E9?OpenDocument
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Az integritásunkat bizonyítja:

Az ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és más 
felekkel kötött szerződéseket jogszerűen és 
becsületesen tárgyaljuk és nyerjük el. Szerződéses 
kötelezettségeinket teljesítjük, és a vállalt szerződéses 
feltételeket betartjuk.

A szolgáltatásainkért felszámított díjak alapját 
átláthatóan mutatjuk be. Időnket és költségeinket 
pontosan számoljuk el.

Tisztességes versenyt folytatunk. Sem hivatalosan, 
sem informálisan nem kötünk versenytársainkkal 
semmilyen törvénytelen versenykorlátozási, 
árrögzítési, illetve ügyfelek, piacok, emberek vagy 
szolgáltatások elosztásáról szóló megállapodást.

Tiszteletben tartjuk versenytársaink bizalmas 
információit. Kizárólag olyan adatokat gyűjtünk 
versenytársainkról, amelyek nyilvánosan hozzáférhe-
tőek, illetve amelyek gyűjtése nem sért jogi vagy 
szerződéses kötelezettségeket.

Mit tegyek, ha?

A felettesem szerint csökkentenem 
kellene a timesheetemben elszámolt 
óráim számát. Tudom, hogy a 
tervezettnél több időt töltöttem a 
munkán, de úgy érzem, hogy a lehető 
leghatékonyabban dolgoztam.  
Mit tegyek?

Egy cégtárssal és több versenytárssal 
együtt részt vettem egy számviteli 
szakmai kérdésekkel foglalkozó 
megbeszélésen. Az ezt követő 
összejövetelen egy (versenytársnál 
dolgozó) kolléga megemlítette, hogy a 
vállalatcsoportja új árképzési struktúra 
bevezetését tervezi. Szerinte a többi 
cég is át fogja venni ezt a struktúrát, és 
felajánlotta, hogy a “versenyképesség” 
érdekében megosztja azt velem, ha 
én is megosztom vele a csoportunk 
árképzési struktúráját. Mit tegyek?

Az idődet pontosan, a valóságnak 
megfelelően kell elszámolnod. Nem szabad 
a munkaórák számát mesterségesen 
csökkenteni vagy növelni és nem szabad 
a minőséget annak érdekében feláldozni, 
hogy egy munkát a megszabott időkereten 
belül végezz el. Ezzel kapcsolatos 
aggodalmadat haladéktalanul beszéld 
meg a feletteseddel. Ha a felettesed nem 
foglalkozik a problémáddal, fordulj más 
megfelelő  segítséghez. Ne feledd, hogy a 
RADAR is segíthet.

Jelezd  egyértelműen, hogy nem kívánsz 
megkapni, és nem fogsz megosztani 
semmilyen ilyen jellegű információt. 
Haladéktalanul jelentsd az ügyet az OGC-
nek. Tilos az árképzési információkat 
ilyen formában megosztani.

Bizalom az üzleti kapcsolatainkban

http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/7DC21BB4DBDD2BA88025789D004BB322?OpenDocument
http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/2AFBF87D4C960D818025789B0070578E?OpenDocument
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Mit tegyek, ha?

Az én kultúrámban általános 
szokás, hogy az ünnepek alkalmával 
ajándékokat adunk az ügyfeleknek, 
és ajándékokat kapunk tőlük. 
Az Etikai kódex szerint azonban 
bizonyos körülmények között 
az ilyen ajándékok helytelennek 
minősülhetnek.  
Mit tegyek?

Ez több tényezőtől függ. A helyi szoká sok/
jogszabályok/előírások, a PwC irányelvei, 
valamint ügyfeleink irányelvei eltérőek 
lehetnek. Különös gonddal kell eljárnunk 
az állami szek torba tartozó ügyfelek, így a 
kormány zati szereplők esetében. A konkrét 
korláto zásokra vonatkozóan tanul mányozd 
a céged kiegészítő útmu tatóját és irányelvét, 
illetve fordulj a megfelelő segítséghez, 
például a HR-hez, illetve a helyi OGC-
hez. Ne feledd, hogy a RADAR is egy ilyen 
segítség. 

A vesztegetés nem csak készpénz kifizetését vagy átvételét 
jelenti. Kenőpénz lehet bármilyen vagyoni érték, illetve 
számos egyéb juttatás, például: 

• Ténylegesen szolgáltatást nem végző felek részére fizetett tanácsadói díjak és jutalékok;

• Természetbeni juttatások, ideértve bármilyen nem pénzbeli vagyoni értéket, például utazást, 
vendéglátást, reprezentációt, munkalehetőséget és ajándékot;

• Állami tisztviselők családtagjainak alkalmazása a rendes felvételi eljáráson kívül; 

• Támogatások/adományok.

Az integritásunkat bizonyítja:

Soha nem veszünk részt vesztegetésben vagy 
tanusítunk korrupt üzleti magatartást. Ez alapvető 
fontosságú kollégáink, ügyfeleink, és a velünk 
együttműködő más felek bizalmának megtartása 
érdekében.

Sem közvetlenül, sem harmadik feleken keresztül 
nem kérünk, nem fogadunk el, nem kínálunk, nem 
ígérünk, és nem fizetünk hálapénzt, ideértve az 
ügymenetkönnyítő juttatásokat is.

Ismerjük ügyfeleink és más üzletfeleink személyazo
nos ságát, és betartjuk a vonatkozó pénzmosás elleni 
szabványokat. 

Bűncselekmény gyanúja esetén megfelelő intézkedé-
seket teszünk. Nem folytatunk semmilyen gazdasági 
szankciót sértő tevékenységet, és nem nyújtunk olyan 
szolgáltatást, amely segíti az ügyfeleket a szankciós 
jogszabályok megsértésében.

Az „ügymenetkönnyítő juttatások” állami tisztviselők részére teljesí tett kis értékű (pénzbeli 
vagy ter mé  szetbeni) kifizetések, olyan rutin jellegű feladatok elvégzésért, amelyeket azok 
egyébként is kötelesek elvégezni (pl. engedélyek, vízumok, postai küldemények kiadásának, 
illetve közművek bekötésének meg gyor sítása érdekében). Nem minő sülnek ügymenetkönnyítő 
jutta tásnak a valamely szervezet (nem magán személy) részére fizetett jogszerű adminisztratív 
díjak és a gyorsított eljárásért teljesített jog szerű kifizetések, valamint az olyan kifizetések, 
amelyekről kérésre számla állítható ki.

Bizalom az üzleti kapcsolatainkban

http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/40C19207106781268025789A00723D37
http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/40C19207106781268025789A00723D37
http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/620F28992AA234218025789B0073E154?OpenDocument
http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/620F28992AA234218025789B0073E154?OpenDocument
http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/3419E97B9BDE89588025789D004A74A3?OpenDocument
http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/3419E97B9BDE89588025789D004A74A3?OpenDocument
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Bízunk egymásban

A gondolatok és tapaszta
la tok sokszínűsége erőt és 
értéket képvisel. A néző pontok 
sokfélesége elenged hetetlen az 
innovációhoz. Meghallgatjuk 
egymást, együttműködünk, 
párbe szé det folytatunk, és 
egymást tisztelve vitatkozunk. 
Innovációs képességünk 
és végső soron sikerünk 
érdekében alapvetően fontos, 
hogy összegyűjtsük ötleteinket 
és kollektív tudásunkat.

Agnès Hussherr
Globális HR-vezető



Célunk és értékeink a gyakorlatban - A PwC Etikai Kódexe 9

Bátorítjuk a különböző országok és a PwC háló zat 
tagjai közötti együttműködést. Az ilyen együttmű-
ködés szempontjából kulcsfontosságú a bizalom, 
mely segít bennünket hatékonyabban együtt 
dolgozni kollégáinkkal és ügyfeleinkkel. A bizalom 
kiindulópontja, hogy valamennyien törődést, 
udvariasságot, méltóságot, figyelmet és tiszteletet 
tanúsítunk egymás iránt.

Munkatársaink biztonságának védelme érdekében 
megfelelő intézkedéseket teszünk. Biztonságos 
munka  környezetet biztosítunk, amely mentes a 
gorom ba, erőszakos, fenyegető, illetve más bomlasztó 
magatartástól.

Nem tűrjük a zaklatást, a diszkriminációt, a megfé-
lem lítést, és a tiszteletlen viselkedést.* Az ilyen 
magatartások aláássák kapcsolatainkat.

Tiszteletben tartjuk és bátorítjuk a nyílt párbeszédet, 
elősegítve az egyenes és őszinte megbeszéléseket 
támogató környezet kialakítását.

*Függetlenül attól, hogy az faji, illetve etnikai hovatartozás, bőrszín, kor, 
nem, nemi identitás vagy önkifejezés, szexuális irányultság, politikai nézetek, 
állam pol gárság, származás, nyelv, vallás, fogya tékosság, szülői állapot, 
gazdasági/társa dalmi helyzet, illetve veterán-státusz alapján, vagy más 
helytelen alapon történik-e.

Mit tegyek, ha?

Munka után a csoportom többi tagjával 
együtt részt vettem egy összejövetelen. 
Egy menedzserem többször nem kívánt 
módon próbált közeledni hozzám.  
Mit tegyek?

Bármikor, ha kérdezek valamit a 
menedzseremtől, nyilvánosan kigúnyol 
és kétségbe vonja az alkalmasságomat.  
Mit tegyek?

A nem kívánt közeledések soha nem elfogad-
hatók. Amennyiben nem kényelmetlen a 
számodra, professzio nálisan és tisztelettel 
beszéld meg a helyzetet a menedzserrel, 
és tudd, hogy ezt a jövőben is mindig 
megteheted az adott pillanatban. Emellett 
tedd szóvá a dolgot és fordulj az illetékes 
személyekhez, például a HR-hez vagy az 
etikai csoporthoz, hogy a céges szabályokkal 
összhangban további lépé sekre kerülhessen 
sor. Ne feledd, hogy a RADAR is egy segítő 
eszköz lehet.

Ez a magatartás megfélemlítésnek 
minősülhet, de minimum tiszteletlen, 
és összeegyeztethetetlen az Etikai 
kódexünkkel. Tedd szóvá a dolgot. 
Fordulhatsz a HR osztályhoz, az etikai 
csoportokhoz, vagy más, számodra 
megfelelő illetékes személyhez. A RADAR 
segíthet a döntésben.

Bízunk egymásban

http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/8DFEE581D1B935F08025789D004C7C30?OpenDocument
http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/72F08B482339E4328025789D004CDEEC?OpenDocument
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Munkatársaink sokszínűségére értékes verseny-
előnyként tekintjük, melyet támogatunk és 
fejlesztünk.

Olyan kultúrát építünk, amely fontosnak tartja 
és támogatja az innovációt, a szakmai fejlődést, a 
karrierfejlesztést, a munkahelyi rugalmasságot, és a 
munka és a magánélet egyensúlyát.

Munkatársainkat és karrierjük fejlődését a 
folyamatos tanulás támogatásával, valamint a rövid 
távú fejlődést és a hosszú távú karrierfejlesztést 
egyaránt elősegítő lehetőségek megteremtésével 
támogatjuk. A folyamatos tanulás és a széles látókör 
kulcsfontosságú ahhoz, hogy képesek legyünk az 
innovációra és a fontos problémák megoldására.

Mit tegyek, ha?

Kiállunk magunkért és egymásért, 
amikor helytelen magatartást 
tapasztalunk mások részéről, 
ideértve az ügyfeleket is. 

Kötetlenül beszélgettem a 
kollégáimmal az ebédlőben, és 
az egyikük olyan megjegyzést 
tett egy másik kollégára, amelyet 
sértőnek találtam. Hogyan 
kezeljem ezt a helyzetet?

Amennyiben nem kényelmetlen számodra, 
professzionálisan beszéld meg a helyzetet 
a kollégáddal. Amennyiben kényelmetlen 
lenne, hogy a helyzetet saját magad kezeld, 
vagy tanácsra van szükséged, illetve 
úgy véled, hogy további lépésekre lenne 
szükség, fordulj az illetékes személyek 
egyikéhez, például a coachodhoz vagy a 
HR menedzseredhez. Ne feledd, hogy a 
RADAR keretrendszer segítségedre lehet a 
döntésben.

• Ha helytelennek tűnő dolgot tapasztalsz vagy látsz/hallasz, tedd 
szóvá. Fordulj a megfelelő segítséghez. Biztonsággal hangot adhatsz az 
aggályaidnak.

• Megvédjük munkatársainkat a problémák jóhiszemű jelentése miatti 
megtorlással szemben. A megtorlás önmagában is súlyos vétség, amelyet 
a PwC nem tűr. Minden PwC dolgozó (a cégtársakat/vezetőket és a 
munkatársakat ideértve), aki megtorlást alkalmaz, felelősségvonásra kerül.

Bízunk egymásban
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 A PwC professional
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A PwC Professional valamennyi szintjén és dimenziójában 
meghatározza az etikus viselkedésre vonatkozó elvárásokat.

A leginnovatívabb megoldások a munkatár
sakkal és az ügyfelekkel végzett közös 
munka során születnek. Az innovációt a 
hatékony együttműködés teszi lehetővé.

Bízunk egymásban
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Bizalomépítés közösségeinkben

Társadalmi felelősség
vállalási stratégiánk 
szakmai szolgáltatásokat 
nyújtó cégek hálózatként 
meglévő erősségeinkhez 
és lehetőségeinkhez 
igazodik. Emellett lehetővé 
teszi, hogy készségeink 
hatékony alkalmazása 
révén mérhető és 
valódi változást jelentő 
eredményeket érjünk el  
tartós üzleti és társadalmi 
érték létrehozásában.
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Társadalmi hozzájárulásunk alapja, hogy készségeink 
és tapasztalataink felhasználásával segítünk 
fontos problémákat megoldani, ideértve az etikai 
kérdésekhez, valamint a tisztességhez és a bizalomhoz 
kapcsolódó problémákat is, melyek központi szerepet 
játszanak a fenntartható és inkluzív globális gazdaság 
megteremtésében.

Az üzleti világot és a civil társadalmat átalakító, a 
szélesebb körű fejlesztési célok megvalósításához 
hozzájáruló, és a környezetterhelést csökkentő 
szolgáltatások nyújtása révén támogatjuk egy 
fenntarthatóbb társadalom létrehozását.

Szakértelmünk rendelkezésre bocsátása és – a 
maximális eredmény elérése érdekében – más 
szervezetekkel való együttműködés révén segítünk 
fontos társadalmi problémákat megoldani 
közösségeinkben,.

Tiszteletben tartjuk mindazon országok szokásait és 
hagyományait, ahol jelen vagyunk. Amennyiben ezek 
a szokások és hagyományok nincsenek összhangban 
Etikai Kódexünkkel, belső konzultációt folytatunk 
arról, hogy miként tarthatjuk be az Etikai Kódexet 
a helyi kultúra és hagyományok tiszteletben tartása 
mellett. Az érintett felek bizalmát törődés, nyíltság 
és őszinteség, valamint az etikai kérdésekre és a 
minőségre való fáradhatatlan összpontosítás révén 
igyekszünk elnyerni.

 

Tiszteletben tartjuk bolygónk korlátait, és üzleti 
tevékenységünk környezeti hatásainak minimalizálása 
érdekében a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, és 
ügyfeleinket is támogatjuk ebben.

Bizalomépítés közösségeinkben
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A közérdeket és célunkat képviselve részt veszünk a 
jogszabály-alkotási párbeszédben.

A szabályozó hatóságokkal folyatott interakcióink 
során támogatjuk a jogállamiságot. Az állami 
szervekkel és a szakmai testületekkel való 
együttműködés során tiszteletet és nyíltságot 
tanúsítunk. A PwC nevében az állami szervekkel és a 
szakmai testületekkel általában a kijelölt cégtársak/
vezetők és munkatársak tartják a kapcsolatot.

Az állami szervek és a szakmai testületek 
információkéréseire késedelem nélkül, a vonatkozó 
jogszabályoknak és szakmai kötelezettségeknek 
megfelelően válaszolunk.

Bátorítjuk és támogatjuk a közösségi tevékenységekben 
való részvételt. Személyes politikai hovatartozásunkat, 
illetve nézeteinket nem tüntetjük fel a PwC 
hovatartozásaként, illetve nézeteiként és betartjuk 
a vonatkozó jelentési követelményeket. Engedély 
nélkül nem használjuk a PwC erőforrásait, illetve 
nem keltünk olyan látszatot, hogy a PwC bármely 
politikai álláspontot vagy pártot/jelöltet, jótékonysági 
szervezetet, terméket, vagy vallást támogat, ajánl, 
illetve ellenez.

 

Mit tegyek, ha?

Véleményem van az országom 
politikai helyzetéről? Kifejezhetem-e 
személyes politikai hovatartozásomat, 
illetve nézeteimet a közösségi 
médiában?

Tagja vagyok egy könyvvizsgálói 
szakmai egyesület szakmai etikai 
bizottságának, mely úgy döntött, 
hogy egy javasolt szabvány kapcsán 
a PwC-étől eltérő álláspontot 
fogad el. Képviselhetem-e 
nyilvánosan (például nyilvános 
meghallgatásokon) az egyesület 
álláspontját?

Egy ügyfél felkért, hogy egy általuk 
szponzorált konferencián tartsak 
előadást bizonyos, őket érintő 
politikai kérdésekről. Elfogadhatom a 
felkérést?

Igen, de tanúsíts tiszteletet mások 
iránt. Tedd világossá, hogy a saját 
nevedben beszélsz, és nem a PwC-t 
képviseled.

Igen, amennyiben egyértelművé 
teszed, hogy a bizottság, és nem a 
PwC álláspontját képviseled, és ha 
szükséges, kész vagy kifejteni a PwC 
és az egyesület álláspontja közötti 
különbséget.

Egyeztess a kockázatkezelési (Risk & 
Quality) csoporttal, hogy véleményt 
nyilváníthatunk-e a kérdésben.

Bizalomépítés közösségeinkben
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Tiszteletben tartjuk és támogatjuk a nemzetközileg 
kinyilatkoztatott emberi jogokat. Ügyelünk arra, hogy 
semmilyen módon ne okozzuk vagy ne járuljunk hozzá 
az emberi jogok megsértéséhez. Betartjuk a vonatkozó 
munkajogi és foglalkoztatási jogszabályokat, és 
működésünk során figyelembe vesszük a nemzetközileg 
elfogadott munkajogi alapelveket.

Felelős adófizetők vagyunk. Valamennyi bel- és 
külföldi adóbevallási kötelezettségünket pontosan, 
jóhiszeműen és időben teljesítjük. Csak olyan 
adótervezési tevékenységet folytatunk, és csak olyan 
adóbevallási magatartást tanúsítunk, amely nem 
csorbítja a PwC jó hírnevét. A Globális Adóügyi Etikai 
Kódexet tagvállalatainkra, cégtársainkra/ vezetőinkre 
és munkatársainkra, valamint ügyfeleinkre egyaránt 
alkalmazzuk.

Az üzleti világ globális jellege, valamint a nemzeti jogszabályok 
összetettsége és egymással versengő prioritásai miatt nem mindig 
egyértelmű, hogy hol kell meghúzni a határokat. Ezért a PwC 
hálózat tagvállalatai elfogadták a Globális Adóügyi Etikai Kódexet, 
hogy segítse ügyfeleiket, egyéb érintettjeiket, valamint cégtársaikat/
vezetőiket és munkatársaikat.

A nemzetközileg elfogadott munkajogi alapelvek 
közé tartoznak például az ENSZ Globális 
Megállapodásban lefektetett elvek, valamint a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet célkitűzései.

Bizalomépítés közösségeinkben

http://www.pwc.com/gx/en/tax/global-tax-practice/code-of-conduct.jhtml
http://www.pwc.com/gx/en/tax/global-tax-practice/code-of-conduct.jhtml


Célunk és értékeink a gyakorlatban - A PwC Etikai Kódexe 16

Függetlenül attól, 
hogy a bizalmas 
információkat 
szóban, papíron, 
emailen vagy egyéb 
formában bocsájtják 
rendelkezésünkre, 

ügyfeleink, munkatársaink és más 
üzletfeleink bizalmának megőrzése 
érdekében alapvetően fontos, hogy 
képesek legyünk megvédeni az ilyen 
információk bizalmas jellegét.

A megszerzett információ tiszteletben tartása

Ez a bizalom az ötletek és 
információk szabadabb 
megosztása révén támogatja az 
együttműködést és az innovációt.
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Védjük és bizalmasan kezeljük ügyfeleink, 
munkatársaink, és más üzletfeleink adatait és 
információit.

Védjük a személyes adatok és más bizalmas 
információk valamennyi formáját.

A személyes adatokat és bizalmas információkat 
átlátható módon gyűjtjük, tároljuk, használjuk, 
továbbítjuk és semmisítjük meg. Személyes adatokat, 
ügyfél-információkat és más bizalmas információkat 
csak olyan esetben gyűjtünk, használunk és 
őrzünk meg, ha arra jogszerű okunk van. Az ilyen 
információkhoz csak szükség szerint biztosítunk 
hozzáférést. Titoktartási kötelezettségünk akkor 
sem szűnik meg, amikor kilépünk a PwC-től; az 
információk bizalmas jellegét távozásunk után is 
tiszteletben tartjuk.

Mindannyian felelősek vagyunk a ránk bízott különböző formájú bizalmas 
információk védelméért.

1. Munkánk során kizárólag engedélyezett PwC rendszereket és 
alkalmazásokat használunk.

2. Nem fedünk fel helytelenül bizalmas információkat, ideértve a közösségi 
média használatát is.

3. Körültekintően járunk el, ha nyilvános helyen ügyfeleket érintő dolgokról 
beszélünk.

4. Gondoskodunk a bizalmas információk fizikai példányainak védelméről.

5. A bizalmas információk bármely véletlen felfedését haladéktalanul feltárjuk 
és adott esetben a PwC-n belül magasabb szintre utaljuk.

A titoktartás és az egymás iránti bizalom 
fontosságának megértése elősegíti a 
PwC hálózaton belüli együttműködést, 
innovációt és sikert.

Jó döntést hozunk a közösségi média használata 
során, és mindig szem előtt tartjuk annak 
nyilvános jellegét. Gondolkozunk, mielőtt 
posztolunk.

A megszerzett információ tiszteletben tartása

http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/474BC8730EFCF85F8025789B006F54A6?OpenDocument
http://Védjük a személyes adatok és más bizalmas információk valamennyi formáját.
http://Védjük a személyes adatok és más bizalmas információk valamennyi formáját.
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Védjük a rendelkezésünkre bocsátott információkat, 
illetve fizikai és elektronikus eszközöket, ideértve a 
rosszindulatú fenyegetésekkel és a véletlen elvesztéssel 
szembeni védelmet is.

Megőrzünk minden papíralapú és elektronikus 
dokumentumot, de csak az előírt ideig.

Megőrizzük a releváns információkat, amennyiben 
arra utasítást kaptunk, illetve vizsgálatról, perről 
vagy egyéb ügyről van tudomásunk, illetve ilyenre 
számítunk.

Megőrizzük munkaanyagaink sértetlenségét, és azokon 
utólagos helytelen módosításokat nem hajtunk végre.

Soha nem kereskedünk bennfentes információk 
alapján, és ilyeneket nem fedünk fel helytelenül.

Mit értünk „véletlen” alatt?

Véletlen elvesztés történhet például úgy, hogy őrizetlenül hagyunk egy 
számítógépet, véletlenül rossz címzettnek küldünk el egy bizalmas e-mailt, vagy 
egyszerűen egy nyomtatóhelyiségben felejtünk érzékeny dokumentumokat.

Mi minősül „bennfentes információnak”?

Bennfentes információnak minősülnek egy társaságra vonatkozó olyan információk 
(pl. pénzügyi előrejelzések, fúziós és felvásárlási ajánlatok, kulcsszerepet betöltő 
munkatársak változásai), amelyeket nem hoztak nyilvánosságra.

Honnan származik a bennfentes információ?

A bennfentes információ bármilyen forrásból származhat (pl. ügyfelektől, 
beszállítóktól, alvállalkozóktól, vegyesvállalati partnerektől vagy bármilyen 
más jogi vagy természetes személytől, amellyel, illetve akivel a PwC vagy annak 
bármely munkatársa kapcsolatban áll, illetve amelyről, illetve akiről információval 
rendelkezik).

 

Mit tegyek, ha?

Egy irodai liftben fültanúja 
voltam egy fúziós és felvásárlási 
tranzakcióra vonatkozó 
beszélgetésnek. Befektethetek az 
egyik érintett cégbe?

Nem, ez „bennfentes kereskedésnek” 
minősülne. Nem nyilvános információk 
alapján nem kereskedünk, függetlenül 
attól, hogy  azokat hogyan szereztük. 
Tilos az ilyen információt bárkinek 
átadni. Ha bizonytalan vagy, a 
Bennfentes kereskedésre vonatkozó 
irányelvben további útmutatást találsz. 
Ne feledd, hogy a Risk & Quality 
csoporttal is egyeztethetsz.

A megszerzett információ tiszteletben tartása

http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/3A013798E5643C168025789D004DE3AF?OpenDocument
http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/EFB0B6D7CC642DF680257D1E007D0E04?OpenDocument
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Mit tegyek, ha?

Az interneten találtam egy nagyon 
jó tanulmányt, melyet szeretnék 
megosztani munkatársaimmal és 
ügyfeleimmel. Megtehetem?

Attól függ. Ne feledd, hogy az interneten és a PwC 
belső rendszereiben található információk gyakran 
szerzői joggal védett és/vagy licensz alatt álló anyagok, 
melyek továbbadásához engedélyre lehet szükség. 
Fontos továbbá, hogy mások munkájának eredményét 
ne tüntesd fel a sajátodként. A plágiumvád elkerülése 
érdekében mindig alapkövetelmény a szerző megjelölése. 
Ha bizonytalan vagy, fordulj a menedzseredhez vagy a 
megbízásért felelős cégtárshoz.

Mind online, mind offline megfontoltan 
kommunikálunk. Munkatársainkkal és az ügyfelekkel 
udvariasan és tisztelettudóan társalgunk, akár 
nyilvános, illetve online fórumokon nyilvánulunk 
meg, akár a közösségi médiát használjuk, akár külső 
párbeszédben veszünk részt.

Amikor közösségi vagy közügyekről nyilvánítunk 
véleményt, világossá tesszük, ha az a saját 
véleményünk és nem a PwC-é.

Amikor közönségünk joggal számít arra, hogy a 
PwC-t képviseljük, általában csak a PwC álláspontját 
ismertetjük, a sajátunkat nem. Mások álláspontját nem 
tüntetjük fel a sajátunkként.

Betartjuk a szerzői jogra és a szellemi tulajdonra 
vonatkozó jogszabályokat.

A megszerzett információ tiszteletben tartása

http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/242C9AA4BD85E4208025789B007212DF?OpenDocument
http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/FE0C2388B88317D98025789B00710EF9?OpenDocument
http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/FE0C2388B88317D98025789B00710EF9?OpenDocument
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RADAR: Döntési 
keretrendszer a 
helyes cselekvéshez 
Céltudatosak és értékvezéreltek vagyunk: 
a helyes cselekvéshez célunk és értékeink 
szolgálnak iránytűként. Az etikai dilemmák 
kezelése és feloldása összetett feladat és 
az Etikai Kódex nem térhet ki valamennyi 
kérdésre, illetve helyzetre. Ezen kívül 
azonban még sok más, szakmai magatartási 
útmu ta tóként használható eszköz áll 
rendelkezésünkre. Etikai Kódexünk a PwC 
célján és értékein alapul, de nem szolgál 
szabálykönyvként. Az Etikai Kódexet 
hálózati szabványok, illetve hálózati és 
helyi irányelvek és útmutatók támogatják 
és egészítik ki, melyek a megfelelő 
weboldalakon egész hálózatunkban 
hozzáférhetők.

A RADAR döntési keretrendszer célja, 
hogy segítsen a gondolkodásban, az etikai 
dilemmák elemzésében és a jó döntések 
meghozatalában. Az alábbi lépések és 
kérdések útmutatóként szolgálhatnak 
számodra a helyes cselekvésre vonatkozó 
döntés során. Nem kell egy meghatározott 
sorrendet követned: az alábbi ábra nem 
egy döntési fa, hanem egy keret a gondol-
kodáshoz, mely pár perctől akár néhány 
napig is eltarthat. Ne feledd, amikor az 
adott pillanatban döntened kell, az egyéni 
ítélőképességet és az értékek gyakorlati 
alkalmazását semmi sem helyettesítheti.



RADAR 

Helyzetfelismerés

Helyzet
értékelés

Döntés a 
teendőkről

Egyeztetés a 
további 

lépésekről

Jelentés és 
kommunikáció
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RADAR: Döntési 
keretrendszer a helyes 
cselekvéshez

RADAR 

Helyzetfelismerés

Helyzet
értékelés

Döntés a 
teendőkről

Egyeztetés a 
további 

lépésekről

Jelentés és 
kommunikáció

• A helyzet összhangban van a PwC Céllal és értékekkel?
• Olyasmit kérnek tőled, ami szerinted helytelen, ellentétes a PwC Céllal 

vagy az értékeinkkel?
• Tudomásod van mások (pl. kollégák, ügyfelek, beszállítók vagy más felek) 

etikátlan vagy törvénytelen magatartásáról?
• Döntést próbálsz hozni, de bizonytalan vagy az etikai következményeket 

illetően?
• Mi lenne, ha megjelenne a médiában?

• Milyen lehetőségek vannak?
• Melyek az egyes lehetőségek valószínű 

következményei?
• Van olyan alternatív megoldás, amely 

nem vezet etikai konfliktushoz?
• Szükség esetén kérj tanácsot.
• Döntsd el, mit kell tenned.

• Teszteld a döntésedet 
–helyesnek érzed? Tudsz aludni éjszaka?

• Kínos lenne, ha mások megtudnák, hogy mit 
tettél vagy nem tettél?

• Töprengj el, mit gondolna egy ésszerűen 
gondolkodó személy.

• Szükség esetén kérj újra tanácsot.
• Amikor biztos vagy a döntésedben, cselekedj, 

de mindig jóhiszeműen.

• Jelentsd a problémát a megfelelő 
erőforrásoknak (pl. etikai csoportok, 
OGC, R&Q, HR), ha szükséges.

• Oszd meg az aggályaidat és 
indokaidat a megfelelő érintettekkel.

• Töprengj el, hogy mit tanultál és min 
kell változtatni.

Kiket érint?

• Téged?
• Egy munkatársadat/a csoportodat?
• A PwC-t—a cégedet vagy a hálózatot?
• Az ügyfeledet/egy ügyfelet?
• Egyéb harmadik feleket?

Melyek az irányadó paraméterek?

 • Teszteld a döntésedet—helyesnek 
érzed? Tudsz aludni éjszaka?

• Kínos lenne, ha mások megtudnák, 
hogy mit tettél vagy nem tettél?

• Töprengj el, mit gondolna egy 
ésszerűen gondolkodó személy.

• Kérj újra tanácsot, ha szükséges.
• Amikor biztos vagy a döntésedben, 

cselekedj, de mindig jóhiszeműen.
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• A helyzet összhangban van a PwC Céllal és értékekkel?
• Olyasmit kérnek tőled, ami szerinted helytelen, ellentétes a PwC Céllal 

vagy az értékeinkkel?
• Tudomásod van mások (pl. kollégák, ügyfelek, beszállítók vagy más felek) 

etikátlan vagy törvénytelen magatartásáról?
• Döntést próbálsz hozni, de bizonytalan vagy az etikai következményeket 

illetően?
• Mi lenne, ha megjelenne a médiában?

• Milyen lehetőségek vannak?
• Melyek az egyes lehetőségek valószínű 

következményei?
• Van olyan alternatív megoldás, amely 

nem vezet etikai konfliktushoz?
• Szükség esetén kérj tanácsot.
• Döntsd el, mit kell tenned.

• Teszteld a döntésedet 
–helyesnek érzed? Tudsz aludni éjszaka?

• Kínos lenne, ha mások megtudnák, hogy mit 
tettél vagy nem tettél?

• Töprengj el, mit gondolna egy ésszerűen 
gondolkodó személy.

• Szükség esetén kérj újra tanácsot.
• Amikor biztos vagy a döntésedben, cselekedj, 

de mindig jóhiszeműen.

• Jelentsd a problémát a megfelelő 
erőforrásoknak (pl. etikai csoportok, 
OGC, R&Q, HR), ha szükséges.

• Oszd meg az aggályaidat és 
indokaidat a megfelelő érintettekkel.

• Töprengj el, hogy mit tanultál és min 
kell változtatni.

Kiket érint?

• Téged?
• Egy munkatársadat/a csoportodat?
• A PwC-t—a cégedet vagy a hálózatot?
• Az ügyfeledet/egy ügyfelet?
• Egyéb harmadik feleket?

Melyek az irányadó paraméterek?

 • Teszteld a döntésedet—helyesnek 
érzed? Tudsz aludni éjszaka?

• Kínos lenne, ha mások megtudnák, 
hogy mit tettél vagy nem tettél?

• Töprengj el, mit gondolna egy 
ésszerűen gondolkodó személy.

• Kérj újra tanácsot, ha szükséges.
• Amikor biztos vagy a döntésedben, 

cselekedj, de mindig jóhiszeműen.
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• A helyzet összhangban van a PwC Céllal és értékekkel?
• Olyasmit kérnek tőled, ami szerinted helytelen, ellentétes a PwC Céllal 

vagy az értékeinkkel?
• Tudomásod van mások (pl. kollégák, ügyfelek, beszállítók vagy más felek) 

etikátlan vagy törvénytelen magatartásáról?
• Döntést próbálsz hozni, de bizonytalan vagy az etikai következményeket 

illetően?
• Mi lenne, ha megjelenne a médiában?

• Milyen lehetőségek vannak?
• Melyek az egyes lehetőségek valószínű 

következményei?
• Van olyan alternatív megoldás, amely 

nem vezet etikai konfliktushoz?
• Szükség esetén kérj tanácsot.
• Döntsd el, mit kell tenned.

• Teszteld a döntésedet 
–helyesnek érzed? Tudsz aludni éjszaka?

• Kínos lenne, ha mások megtudnák, hogy mit 
tettél vagy nem tettél?

• Töprengj el, mit gondolna egy ésszerűen 
gondolkodó személy.

• Szükség esetén kérj újra tanácsot.
• Amikor biztos vagy a döntésedben, cselekedj, 

de mindig jóhiszeműen.

• Jelentsd a problémát a megfelelő 
erőforrásoknak (pl. etikai csoportok, 
OGC, R&Q, HR), ha szükséges.

• Oszd meg az aggályaidat és 
indokaidat a megfelelő érintettekkel.

• Töprengj el, hogy mit tanultál és min 
kell változtatni.

Kiket érint?

• Téged?
• Egy munkatársadat/a csoportodat?
• A PwC-t—a cégedet vagy a hálózatot?
• Az ügyfeledet/egy ügyfelet?
• Egyéb harmadik feleket?

Melyek az irányadó paraméterek?

 • Teszteld a döntésedet—helyesnek 
érzed? Tudsz aludni éjszaka?

• Kínos lenne, ha mások megtudnák, 
hogy mit tettél vagy nem tettél?

• Töprengj el, mit gondolna egy 
ésszerűen gondolkodó személy.

• Kérj újra tanácsot, ha szükséges.
• Amikor biztos vagy a döntésedben, 

cselekedj, de mindig jóhiszeműen.
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• A helyzet összhangban van a PwC Céllal és értékekkel?
• Olyasmit kérnek tőled, ami szerinted helytelen, ellentétes a PwC Céllal 

vagy az értékeinkkel?
• Tudomásod van mások (pl. kollégák, ügyfelek, beszállítók vagy más felek) 

etikátlan vagy törvénytelen magatartásáról?
• Döntést próbálsz hozni, de bizonytalan vagy az etikai következményeket 

illetően?
• Mi lenne, ha megjelenne a médiában?

• Milyen lehetőségek vannak?
• Melyek az egyes lehetőségek valószínű 

következményei?
• Van olyan alternatív megoldás, amely 

nem vezet etikai konfliktushoz?
• Szükség esetén kérj tanácsot.
• Döntsd el, mit kell tenned.

• Teszteld a döntésedet 
–helyesnek érzed? Tudsz aludni éjszaka?

• Kínos lenne, ha mások megtudnák, hogy mit 
tettél vagy nem tettél?

• Töprengj el, mit gondolna egy ésszerűen 
gondolkodó személy.

• Szükség esetén kérj újra tanácsot.
• Amikor biztos vagy a döntésedben, cselekedj, 

de mindig jóhiszeműen.

• Jelentsd a problémát a megfelelő 
erőforrásoknak (pl. etikai csoportok, 
OGC, R&Q, HR), ha szükséges.

• Oszd meg az aggályaidat és 
indokaidat a megfelelő érintettekkel.

• Töprengj el, hogy mit tanultál és min 
kell változtatni.

Kiket érint?

• Téged?
• Egy munkatársadat/a csoportodat?
• A PwC-t—a cégedet vagy a hálózatot?
• Az ügyfeledet/egy ügyfelet?
• Egyéb harmadik feleket?

Melyek az irányadó paraméterek?

 • Teszteld a döntésedet—helyesnek 
érzed? Tudsz aludni éjszaka?

• Kínos lenne, ha mások megtudnák, 
hogy mit tettél vagy nem tettél?

• Töprengj el, mit gondolna egy 
ésszerűen gondolkodó személy.

• Kérj újra tanácsot, ha szükséges.
• Amikor biztos vagy a döntésedben, 

cselekedj, de mindig jóhiszeműen.
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Meghallgatunk és cselekszünk
A „szóvá tétel” az első és legfontosabb lépés. Minden állítást, panaszt és aggályt 
kivizsgálunk, és a helyzetet megfelelő módon kezeljük. Ha többet szeretnél 
megtudni a vizsgálati folyamatról, és a rendelkezésedre álló névtelen bejelentési 
lehetőségekről, fordulj a helyi etikai csoporthoz. Ne feledd, hogy a PwC 
elkötelezett amellett, hogy munkatársait megvédje a megtorlással szemben.

Bárki, aki megsérti a PwC Etikai kódexét, illetve irányelveit és eljárásait, 
felelősségre vonásra kerül. A jelentési folyamatban dolgozó munkatársak 
felelőssége, hogy a tudomásukra jutott kérdéseket kezeljék.

Bárki, aki másokat szabályszegésre utasít, vagy mások szabályszegését 
jóváhagyja, vagy a tudomására jutott szabályszegés megszüntetése iránt 
haladéktalanul nem intézkedik, felelősségre vonásra kerül. Mindannyian 
kötelesek vagyunk a vizsgálati eljárások során együttműködni, és a kérdésekre 
valósághű, pontos, hiánytalan és tisztességes válaszokat adni. Az együttműködés 
hiánya fegyelmi intézkedéseket vonhat maga után.

Az Etikai Kódex és a PwC hálózat
Elkötelezettek vagyunk a PwC hálózat tagjai közötti együttműködés szelleme 
iránt. Amikor egy másik, a PwC hálózaton belüli cégnek dolgozva az üzleti 
magatartásra vonatkozó kérdések vagy aggályok merülnek fel benned, kövesd a 
fogadó cég lefektetett irányelveit. Amennyiben kényelmetlen számodra, hogy a 
problémát a fogadó cégnél jelezd, vagy nem vagy elégedett az eredménnyel, vesd 
fel a problémát az otthoni cégednél, hogy azt az érintett cégek vezetői egymás 
között kezelhessék.

További részletekért kérjük, látogass el a www.pwc.com honlapra.

http://www.pwc.com
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