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Ezt az Etikai Kódexet a Magyar Felvonó Szövetség 2022.03.09-i közgyűlése hagyta jóvá. 

 

A Magyar Felvonó Szövetség elvárja, hogy a tagjai (cégek, magánszemélyek) betartsák a 

törvények, jogszabályok, előírások követelményeit, és ezen Etikai Kódexszel összhangban 

betartsák az etikai normákat, tisztességesen és példamutatóan tevékenykedjenek. 

 

1. Az etikai kódex céljai: 

-  felvonóiparban tevékenykedő cégekre, személyekre vonatkozó etikai normák, elvárások 

meghatározása, 

-  példamutatás az etikai normák szerinti tevékenységekkel, 

-  az etikai normákat betartva tevékenykedő tagok védelme,  

-  az etikai normákat nem betartva tevékenykedő tagok elmarasztalása. 

 

2. Az Etikai Kódex alapelvei: 

- biztonságos berendezésekről és használóik biztonságáról való gondoskodás 

(146/2014. (V. 5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó berendezések), 

- jogszabályok betartása, 

- szabványok, szakági műszaki előírások betartása, illetve azokkal egyenértékű 

megoldások alkalmazása, 

- munkabiztonsági szabályok betartása, 

- emberi jogok tiszteletben tartása, 

- szerzői jogok tiszteletben tartása, 

- tisztességes verseny, 

- tisztességes üzletmenet. 
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3. Emberi jogok védelme: 

A Magyar Felvonó Szövetség tagjai tiszteletben tartják a személyes jogokat, az emberi 

méltóságot, a magánéletet és az esélyegyenlőséget. Partnereikkel tisztelettudóan, 

udvariasan kommunikálnak. Ezzel összhangban elutasítják a kor, nem, faj, vallás, szexuális 

beállítottság, politikai nézetek szerinti megkülönböztetést, elutasítják az erőszakot és a 

személyes vagy szexuális zaklatást. 

A Magyar Felvonó Szövetség tagjai nem alkalmaznak gyerekmunkát, kényszermunkát és 

elutasítják az együttműködést a gyerekmunkát vagy kényszermunkát alkalmazó cégekkel, 

szervezetekkel, illetve a fegyverek, haditechnikai eszközök gyártásával, kereskedelmével 

foglalkozó cégekkel. 

4. Szerzői jogok védelme: 

A Magyar Felvonó Szövetség tagjai tiszteletben tartják a szerzői jogokat, védjegyeket, 

szabadalmakat. 

5. Személyes adatok védelme:  

A Magyar Felvonó Szövetség tagjai tiszteletben tartják a személyes adatokat, azokat csak 

akkor tárolják és kezelik, ha arra felhatalmazást kaptak. A tudomásukra jutott személyes 

adatokat csak a felhatalmazásban megadott célra használják, másnak át nem adják. 

6. Tiszta verseny: 

A Magyar Felvonó Szövetség tagjai tiszteletben tartják a tiszta versenyre vonatkozó 

jogszabályokat és előírásokat. Tudomásul veszik, hogy nem megengedett a versenytársak 

közötti egyeztetés, megállapodás az ajánlatokra, árakra, értékesítési stratégiára, piacokra 

vonatkozóan, nem megengedett a piacfelosztás, a kartellezés.  

Nem megengedett továbbá olyan stratégia, vagy megállapodás, mely a piac valamelyik 

résztvevőjének az ellehetetlenítésére, kizárására vagy monopolhelyzet kialakítására 

törekszik, például indokolatlanul alacsony dömping árak alkalmazásával. 

Tisztességtelen piacai magatartásnak minősül továbbá az árdiszkrimináció alkalmazása az 

ajánlatokban, illetve a kizárólagosság alkalmazása a beszállítói szerződésekben. 

A Magyar Felvonó Szövetség tagjai a jogszabályok, szabványok, előírások véleményezése, 

megalkotása során nem törekedhetnek a piac valamelyik résztvevőjének az 

ellehetetlenítésére, kizárására vagy monopolhelyzet kialakítására, például bizonyos termék 

típusok tiltásával vagy megengedésével. 
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7. Megvesztegetés, korrupció, pénzmosás: 

A Magyar Felvonó Szövetség tagjai elutasítják a megvesztegetés és a korrupció minden 

formáját. A Magyar Felvonó Szövetség tagjai és családtagjai nem adhatnak és nem 

fogadhatnak el olyan ajándékokat vagy juttatásokat, amelyért cserébe valamilyen 

ellenszolgáltatást várnak (például ellenőr vagy szakértő megvesztegetése, hogy a felvonó 

biztonságtechnikai hiányosságainak figyelmen kívül hagyásával a felvonó tovább 

üzemelhessen, vagy például ellenőr megvesztegetése, hogy indokolatlan javítások 

előírásával a javítást végző cég tisztességtelen bevételeket szerezhessen). 

A Magyar Felvonó Szövetség tagjai elutasítják a pénzmosás minden formáját (például az 

üzemeltető a felvonó felújítását indokolatlanul magas összegért rendeli meg, és ezért 

ellenszolgáltatást vár). 

8. Összeférhetetlenség: 

A Magyar Felvonó Szövetség tagjai kerülik az olyan érdekellentéteket, ahol a tagok vagy 

azok alkalmazottainak összeférhetetlensége miatt sérül a tevékenységek tisztasága, 

beleértve a személyes kapcsolatokat beszállítóknál, vevőknél, versenytársaknál, 

hatóságoknál, vizsgáló szervezeteknél (például beszállító kiválasztását olyan személy 

végzi, akinek családtagja a beszállítónál dolgozik, vagy például ajánlat adását olyan 

személy végzi, akinek családtagja a megrendelőnél vagy a versenytársnál dolgozik). 

Különösen lényeges az ellenőrök, szakértők pártatlanságának, függetlenségének 

fenntartása, ezért a vizsgáló szervezetek nem végeztethetnek vizsgálatot olyan ellenőrrel, 

szakértővel, aki valamilyen módon érintett az adott vizsgálandó termék vonatkozásában 

(például a nyilvántartott szervezet ellenőre az ellenőrzési tevékenysége alá tartozó konkrét 

tárgyi berendezésen nem végezhet karbantartási, szerelési, kivitelezési, tervezési, műszaki 

ellenőri vagy műszaki vezetői tevékenységet). 

 

9. Berendezések biztonságos állapota: 

A Magyar Felvonó Szövetség tagjai kiemelt fontossággal kezelik a berendezések 

(146/2014. (V. 5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó berendezések) biztonságos 

állapotának fenntartását, és ezzel együtt a berendezéseket használó személyek 

biztonságát. A biztonságtechnikai hiányosságok tudatos eltitkolása, nem megfelelő 

kezelése (pl. nem megfelelően működő vagy kiiktatott biztonsági berendezés vagy funkció) 

súlyosan veszélyezteti a használó személyek biztonságát és ezért súlyos etikai vétségnek 

minősül. 



5 / 6 

 

 

10. Munkabiztonság, egészségvédelem: 

A Magyar Felvonó Szövetség tagjai kiemelt fontossággal kezelik a felvonóiparban dolgozók 

és a munkaterületek hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát nem 

veszélyeztető munkafeltételek biztosítását. Ennek érdekében betartják a munkabiztonsági 

és egészségvédelmi előírásokat. 

11. Környezetvédelem: 

A Magyar Felvonó Szövetség tagjai környezettudatosan végzik a tevékenységeiket és 

betartják a környezetvédelmi előírásokat. Különös hangsúlyt fektetnek a veszélyes anyagok 

(például olaj) felvonóaknákból vagy gépházakból történő környezetbe jutásának 

megakadályozására. 

12. Tisztességes üzletmenet: 

A Magyar Felvonó Szövetség tagjai a tevékenységeik során betartják a jogszabályokat, 

ennek az Etikai Kódexnek az előírásait és mindig tisztességes megoldásokra törekednek: 

-  csak olyan ajánlatokat adnak, melyek műszaki tartalma összhangban van a fennálló 

előírásokkal és tisztességes árképzést alkalmaznak, 

- csak olyan megbízásokat vállalnak el, amelyek elvégzéséhez megfelelő képzettséggel 

és jogosultsággal rendelkeznek, 

-  szakmájuk gyakorlása során elsőrendű kötelességüknek tekintik az emberek 

biztonságának, egészségének, környezetének, a felvonó berendezések jó állagának és 

a hazai felvonóipar mérnöki alkotásainak védelmét,  

-  csak olyan műszaki dokumentációt készítenek, hagynak jóvá, amely e célnak megfelel, 

s összhangban van a fennálló előírásokkal, 

-  alapvető céljuknak tekintik a hibamentes és minden tekintetben jóhiszemű munkát, 

- mindig korrekt módon tájékoztatják partnereiket az előírásokról, 

- szakmai közleményeikben, állásfoglalásaikban tárgyilagosak és ragaszkodnak az 

igazsághoz, 

-  mások munkáját csak a szerző(k) nevének feltüntetésével ismertetik, illetve a szerző(k) 

hozzájárulásával használják fel, 

-  kerülnek minden olyan magatartást vagy tevékenységet, amely a szakma hitelét ronthatja 

vagy félrevezetheti a közvéleményt, 
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-  nem keltik mások rossz hírét, nem okoznak másnak kárt azzal, hogy sértik szakmai 

hírnevét, nem bírálják rosszhiszeműen más munkáját, 

-  kötelességüknek tartják szakmai ismereteik bővítését, tapasztalataik, új eredményeik 

továbbadásával erősítik a Magyar Felvonó Szövetség jó hírnevét, a szakmai 

rendezvényeken a Magyar Felvonó Szövetség szellemének és célkitűzéseinek 

megfelelően szerepelnek, 

-  őrködnek az üzleti élet tisztaságán, fellépnek a korrupcióval és az összeférhetetlenséggel 

szemben. 

13. ELA Viselkedési Szabályzat: 

Az Európai Felvonó Szövetség (ELA) munkájában résztvevő tagok, képviselők betartják az 

ELA viselkedési szabályzatában meghatározottakat: 

- csak olyan ülésen vehetnek részt, melynek programját előzetesen, írásban megkapták, 

- csak olyan témák tárgyalhatók, melyek egybeesnek az ELA céljaival, úgymint a minőség, 

a megbízhatóság, a biztonságos termék, új szabályozások, előírások és szabványok, 

baleseti statisztikák, oktatási anyagok, 

- nem tárgyalhatók: a „nem tagvállalatok” bojkottja, a piac megosztás, a szállítói 

megállapodások, árak, árképzés, árváltozás ütemezés, ajánlatok adása termékre, 

vagy szerviz szolgáltatásra; egyes tagok eladási volumene; az egyes tagok kutatás-

fejlesztésre fordított költsége, 

- ha ezek a tiltott témák szóba kerülnek, el kell hagyni az értekezletet, és jelenteni kell. 

14. Etikátlan viselkedés jelentése, kezelése: 

Az ebben az Etikai Kódexben rögzített etikai normák megsértését vagy annak feltételezését 

a Magyar Felvonó Szövetség Etikai Bizottsága vagy Elnöksége részére kell jelenteni. Az 

esetek kivizsgálását az Etikai Bizottság végzi, a szükséges döntéseket az Elnökség hozza 

meg. Folyamatban lévő ügyekben a Magyar Felvonó Szövetség fenntartja az ártatlanság 

vélelmét, és megindult rendőrségi, hatósági, bírósági eljárások esetén megvárja azok 

lezárását. A Magyar Felvonó Szövetség elfogadja a jogerős rendőrségi, hatósági, bírósági 

döntéseket, azokat nem kérdőjelezi meg, nem bírálja felül, nem minősíti. 

 

Budapest, 2022.03.09. 

 


