Az MLBKT Etikai Kódexe
A Magyar Logisztikai, Beszerzési, Készletezési Társaság, figyelembe véve a Társaságnak a Közgyűlés
által elfogadott küldetését, valamint a logisztikai szakmának a társadalom életében betöltött fontos
szerepét, szükségesnek tartja, hogy tagjai gazdasági tevékenységükben, egymás közötti és a
Társasággal való kapcsolataikban etikusan járjanak el.

1. Az etikus magatartás alapelvei
1.1.

Az MLBKT bizalmi és értékalapú, a politikától és a politikai szervezetektől független, civil
szakmai szervezet.
Tagjai, tagi minőségükben a politikai pártokkal, parlamenti frakciókkal, más civil
szervezetekkel, gazdasági vállalkozásokkal az önállóságon és függetlenségen alapuló
kapcsolatot tartanak fenn, szükség esetén korrekt információkat szolgáltatnak a
jogalkotók és a közigazgatás tevékenységéhez.

1.2.

Az MLBKT olyan szakemberek és vállalkozások önkéntes szerveződése, akik/amelyek
tevékenységük során felvállalják közvetlen és közvetett felelősségüket a társadalmi és
természeti környezetük alakításában.

1.3.

A Társaság és tagjai működésük során figyelemmel kísérik, és a gyakorlatukban terjesztik
és a lehetőségekhez képest alkalmazzák a szakma nemzetközi etikai normáit, úgy
gazdasági, mint civil szakmai tevékenységükben.

1.4.

Az Etikai Kódex előírásainak betartásával céljuk a logisztika társadalmi és szakmai
elismerésének és pozitív megítélésének erősítése.

1.5.

Az MLBKT tagjai nem használhatják fel a Társaságban betöltött pozíciójukat és a Társaság
körében hozzájutott, kifejezetten bizalmas, titkosnak minősített információkat előnyök
megszerzésére és az alábbiak szerint kell támogatniuk és erősíteniük a szakmát, valamint
a Társaságot.

1.6.

A közéleti/társasági szerepben vállalt szereplés nem adhat alapot a saját vállalkozás
előtérbe helyezésére.

2. Alapvető etikai szabályok
A Társaság tagjai a Társaságban és gazdasági tevékenységükben, kapcsolataikban az alábbiak
szerint járnak el:
2.1.

saját szervezetük külső és belső kapcsolataiban a becsületességre, az átláthatóságra és
az üzleti tisztességre törekednek;

2.2.

kapcsolataik kezelésében, cselekedeteikben és
etikátlannak minősülő gyakorlatot és viselkedést;

kommunikációjukban

kerülik

az

2.3.

visszautasítanak és elítélnek minden olyan szakmai tevékenységet, amelyek nem
tisztességesek, mint például a piaci elveken túlmutató erőfölény érvényesítését, a
partnerek félrevezetését, az együttműködés kizárását;

2.4.

kötelezettségeiket felelősséggel teljesítik, törekednek a partnereik megismerésére,
megőrzik lojalitásukat múltbeli és jelenlegi partnereik iránt. Nem vállalnak olyan
kötelezettséget, amely már a vállalás időpontjában előreláthatólag nem teljesíthető;

2.5.

a tisztességes verseny követelményeinek betartásával semmiféle olyan magatartást nem
tanúsítanak egymással szemben, mellyel a másik felet károsíthatják;

2.6.

tagi tevékenységük során, a rendelkezésükre álló erőforrásokat igyekeznek bővíteni, és
ezeket úgy használják fel, hogy az a Társaság számára erkölcsileg és anyagilag
eredményes legyen;

2.7.

tevékenységük során figyelembe veszik a hazai és nemzetközi szokásokat, a Társaság
szakmai
működésére
szolgáló
szabályokat,
iránymutatásokat,
szerződéses
kötelezettségeit;

2.8.

részt vesznek és elősegítik a birtokukban lévő szaktudás legmagasabb szintű megosztását
és megszerzését a Társaságon belül, a tagok között, illetve logisztika iránt érdeklődő
partnerek részére;

2.9.

szakmai tudásuk bővítésével és fejlesztésével folyamatosan hozzájárulnak a szakma
fejlődéséhez és presztízsének növeléséhez;

2.10. szigorúan tartózkodnak attól, hogy a Társaság nevében, megbízás nélkül, önhatalmúlag
eljárjanak;
2.11. a szakma sajátosságaiból adódóan, lehetőségeikhez képest, fokozottan érvényesítik a
környezet védelmét és a fenntartható fejlődés kritériumait;
2.12. az egymással piaci versenyben álló MLBKT tagok, a versenyben egymást tiszteletben
tartják és közösen törekednek a szakma tekintélyének emelésére;
2.13. az Elnökség tagjai, és az Elnökség által választott tisztségviselők, kötelesek előzetesen
tájékoztatni az Elnökséget és annak jóváhagyását kérni, ha olyan tevékenységbe kezdenek,
amiben versenytársi vagy összeférhetetlenségi helyzetbe kerülnek a Társasággal, azaz a
tevékenység azonos a Társaság stratégiájában elfogadott valamely tevékenységgel.

3. Az Etikai Kódex hatálya
3.1.

Az Etikai Kódexet a Társaság Elnöksége hagyja jóvá, és azt a Társaság holnapján teszi
nyilvánossá.
Az Etikai Kódex módosításához a Társaság bármely tagja írásban tehet javaslatot a
Társaság Elnökségének, amely azt a beadástól számított legközelebbi elnökségi ülésen
köteles megtárgyalni, és az eredményről a benyújtót 15 napon belül írásban értesíteni. Ez
az eljárás a Társaság elnökségi tagjaira illetve az SZMSZ szerint választott
tisztségviselőire is vonatkozik.

3.2.

Az Etikai Kódex hatálya kiterjed az MLBKT egyéni tagjaira, tiszteletbeli tagjaira, valamint az
intézményi tagok által megnevezett és a Társaságban képviselőként delegált személyekre.
A tagok a Társaságba való belépésükkel az Alapszabály mellett az Etikai Kódexet is
elfogadják.
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3.3.

Az Etikai Kódex előírásainak betartására a Társaság Elnöksége és az SZMSZ szerint
választott egyéb tisztségviselők fokozottan kötelesek ügyelni.

3.4.

A Társaság tagjai az Etikai Kódex előírásainak figyelembe vételére ösztönzik a logisztikai
szakma más szervezeteit.

4. Az Etikai Bizottság
4.1.

A Társaság Elnöksége a Társaság tagjaiból 3 tagú Etikai Bizottságot (EB) választ (elnök és
két tag). Az Etikai Bizottság mandátuma 2 évre szól. Az Etikai Bizottságot abban az évben
választják meg, mikor a Társaság Elnökségének megválasztására nem kerül sor.

4.2.

Az Etikai Bizottság feladata, hogy az Etikai Kódexben rögzített normákkal és
iránymutatásokkal ellentétes magatartást tanúsító tagokkal szemben fellépjen és a negatív
magatartást szankcionálja. Szankció lehet a negatív magatartást tanúsító tag figyelmének
felhívása a negatív jelenség megszüntetésére vagy a tagnak a Társaságból való időszakos
felfüggesztése (amennyiben az alapszabállyal összhangban van) és azonnali kizárása is.

4.3.

Az Etikai Bizottság munkáját konkrét bejelentések és vizsgálódását megindító kérelmek
alapján végzi. A kérelmek vonatkozhatnak általános állásfoglalás kérésére is. Az EB,
konkrét bejelentések nélkül is, figyeli azokat a körülményeket, amelyben a Társaság
tevékenységét végzi, és az etikai magatartások változása esetén ezt jelezheti a Társaság
elnökségének.
A Bizottság munkáját a Társaság Elnöke felügyeli.

4.4.

Határozatait a Bizottság egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazáson hozza meg. A Bizottság
határozatképes, ha elnöke és legalább egy tagja jelen van. A Bizottság ülései nem
nyilvánosak.

4.5.

Határozatait, állásfoglalásait és javaslatait a Bizottság írásba foglalja, és azt az
érintettekkel közli, egyben dönt azok nyilvánosságra hozataláról.

4.6.

A Bizottság adminisztratív teendőit a Társaság Titkársága látja el.

5. Az Etikai Bizottság eljárási rendje
5.1.

Az Etikai Bizottság eljárást indíthat: hivatalból, saját döntése alapján, az elnök, vagy a
társelnök kérésére, illetve bármely tag kérésére. Ebből a szempontból az elnökség tagjai
tagoknak minősülnek.

5.2.

A Kódex hatálya alá tartozók által tett konkrét bejelentéseket vagy kérelmeket az Etikai
Bizottságnak, a Bizottság elnökének összehívására, a bejelentéstől számított 30 napon
belül tárgyalnia kell. A Bizottság az eljárások során biztosítja a felek egyenjogúságát,
továbbá gondoskodik arról, hogy a felek az eljárás anyagát az eljárás folyamán
megismerjék. Az eljárásról jegyzőkönyvet kell vezetni.

5.3.

Abban az esetben, ha a bejelentés tárgyalása, vagy a tárgyalás befejezése előtt a Bizottság
mandátuma lejár, a bejelentést az annak benyújtásakor hivatalban lévő bizottság tárgyalja
végig.
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5.4.

Ha az eljárásban részt vevő felek bármelyike az Etikai Bizottság tagjával szemben kifogást
jelent be, kérheti a bizottsági tag eljárásból való kizárását. Ebben az esetben a Társaság
elnöke ideiglenes jelleggel külső tagot bíz meg az eljárás lefolytatatásában való
részvételre. A külső tag tevékenysége az adott eljárás befejezéséig terjedhet.

5.5.

Ha az eljárás során a Bizottság megállapítja az etikai szabályok megsértését, írásbeli
indoklással, szankciók alkalmazására tesz javaslatot a Társaság elnökségének. Az
elnökség dönt a szankció mértékéről, és annak nyilvánosságra hozataláról. Ha az Etikai
Bizottság nem állapítja meg a szabályok megsértését, az eljárás és döntésének részletes
ismertetését a Társaság honlapján hozza nyilvánosságra.

5.6.

Az Elnökség által alkalmazható szankciók:
•
figyelmeztetés,
•
írásbeli, nyilvános figyelmeztetés,
•
időszakos felfüggesztése,
•
azonnali kizárás az Alapszabály V./7. pontjának figyelembevételével.
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