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A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének 

Etikai Kódexe 

 

„Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik. 

Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit.” 

(Magyarország Alaptörvénye) 

 

Bevezetés 

 

1. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Etikai Kódexe (továbbiakban: Kódex) a 

VOSZ-ban elfogadott viselkedési normákat tartalmazza.  

2. A Kódex hatálya kiterjed a tagokra, mint jogi és természetes személyekre és a tagokat képviselő 

vezetőkre és tulajdonosokra (továbbiakban együtt: Tagokra), továbbá a VOSZ tisztségviselőire, 

munkatársaira is, amennyiben a VOSZ nevében, képviseletében, vagy a VOSZ-szal kapcsolatba 

hozhatóan nyilvánulnak meg. 

3. A Kódex olyan viselkedési normákat határoz meg, amelyek követésével a Tagok, tisztségviselők és 

munkatársak magatartásukkal védik a VOSZ alapértékeit és támogatják céljai elérését.   

 

Alapértékek 

 

4. A szabad, tisztességes, legális, valamint a vállalkozás folytatásának elvét képviselő vállalkozás által 

létrehozott érték a társadalom fejlődésének, az emberek boldogulásának alapja. 

5. A tisztességes verseny és az egészséges és erős piacgazdaság feltételeit biztosító ösztönző állami 

szerepvállalás a sikeres gazdaság alapja 

6. A VOSZ felelősséget vállal kommunikációjának, cselekedeteinek és törekvéseinek társadalmi-

gazdasági hatásaiért. A VOSZ társadalmilag felelős szövetség, amelyhez a Tag és tisztségviselő 

személyes példamutatása elengedhetetlen! 

7. A VOSZ eleget tesz a politikai és ideológiai semlegesség és függetlenség követelményeinek. 

8. A VOSZ-ban elfogadott kommunikáció kulturált és tárgyilagos.  

9. Az érdekegyeztetés és érdekvédelem higgadt, kölcsönös érdekeket figyelembe vevő párbeszédre 

épül. Jellemzője a szakmai szempontú viták felvállalása és a határozott, világos állásfoglalás 

biztosítása. 

10. A biztonságos, kiszámítható gazdasági működést és a kockázatok megfelelő kezelését a jogrend 

biztosítja. Ennek teljes körű megfelelés kötelező érvényű a VOSZ számára. 

11. A VOSZ társadalmi felelősségvállalása keretében támogatja a magyar értelmiség szellemi 

eredményeinek megőrzését, a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlesztését.  A Tagok 

részvétele a VOSZ társadalmi felelősségvállalásában erkölcsi kötelesség. Demján Sándornak, a 

VOSZ Örökös Elnökének szavaival: „Akinek tele a zsebe, legyen meleg a szíve!” 

12. A VOSZ vagyona biztosítja az alapszabályban meghatározott tevékenységek ellátását és a hosszú 

távú stabil, kiszámítható és eredményes működést.  

13. A VOSZ egységét, anyagi függetlenségét és az elvárható diszkréciót a VOSZ alapvető egyesületi 

értékeknek tekinti. 



Etikai kódex VOSZ (2022-4-1).docx 2. oldal, összesen: 4 

14. A tisztségviselő az általa vezetett, vagy képviselt szakmai, vagy földrajzi területen elismert 

vállalkozó, köztiszteletben álló üzletember, vezető gazdasági szakember, aki a jogi, gazdasági és 

társadalmi normákat betartja 

Erkölcsi és magatartási normák 

 

15. A VOSZ a legálisan, jogkövető módon, az üzleti etika szabályainak megfelelően működő 

vállalkozásokat és vállalkozókat képviseli, érdekükben fejti ki tevékenységét és ennek a körnek 

nyújt szolgáltatásokat. 

16. A VOSZ Tagja, tisztségviselője, munkatársa tiszteli és elismeri a vállalkozókat, a vállalkozók 

munkáját és a vállalkozás által létrehozott értékeket és mindent elkövet a vállalkozói szféra 

elismertségének növeléséért.  

17. Az érdekképviseletben és érdekvédelemben a VOSZ megegyezési szándékkal vesz részt és a 

vitapartnerek érdekeinek kölcsönös figyelembe vételére törekszik. 

18. A VOSZ minden tőle telhetőt elkövet a hozzá forduló Tag, vagy Tagok csoportja jogos érdeksérelme 

enyhítéséért. 

19. A VOSZ mindent megtesz Tagjai és munkatársai elismeréséért. 

20. A VOSZ apparátusa az alapszabály és a testületi határozatok rendelkezései szerint, a tagság 

érdekében végzi munkáját. 

21. A VOSZ kommunikációjában a tények, adatok és állásfoglalások valóságnak megfelelő közlésére, a 

gazdaság és társadalom tagjainak korrekt tájékoztatására törekszik. 

22. A VOSZ és a tisztségviselő nyilvános politikai nyilatkozatot nem tesz, politikai (ideológiai) 

értékítéletet nem képvisel, politikai érdekeket – különös tekintettel politikai hatalom 

megszerzésére – nem szolgál. 

23. A Tag becsületes üzleti magatartást tanúsít, személyes példamutatásával is segíti a tisztességes 

verseny érvényesülését. 

24. A Tag gondoskodik a VOSZ anyagi és erkölcsi támogatásáról – a vállalt tagdíj és más támogatások 

teljesítéséért -, amiért anyagi ellentételezést, vagy más előnyt nem kér. 

25. A Tag és a tisztségviselő tevékenységét – ettől eltérő megállapodás hiányában – társadalmi 

munkában, ellenszolgáltatást nem kérve végzi, eleget téve jelen Kódexben foglalt elveknek. 

26. A Tag minden tőle telhetőt elkövet a vállalkozások társadalmi-gazdasági környezetének javításáért 

és a vállalkozások által létrehozott értékek és eredmények védelméért. 

27. A VOSZ és a Tag társadalmi felelősségvállalása megvalósul kommunikációban, tettekben és anyagi 

áldozatvállalásban is. 

28. A tisztségviselő a szövetség testületi határozatait, állásfoglalásait, elfogadott programját, 

kommunikációját, és valamennyi ezen felül írásba nem foglalt erkölcsi elvét elismeri és képviseli.  

29. A tisztségviselő azonnali hatállyal és önként felajánlja tisztségéről való lemondását, amennyiben a 

Kódex, vagy az alapszabály rendelkezései szerint személye a tisztség ellátására alkalmatlanná vált. 

Ilyen helyzet különösen, de nem kizárólag: az általa képviselt vállalkozás tevékenysége megszűnt, 

illetve vállalkozása vagy személye olyan mértékben kompromittálódott, hogy negatív megítélése a 

szövetségre nézve is hátrányos lehet. Lemondás esetén a tisztségviselő lehetőség szerint megfelelő 

utódot javasol a tisztségre és továbbra is támogatja a tisztség ellátását és a szövetség működését. 

30. A Tag tevékenységével és nyilatkozataiban is elfogadja és képviseli a Kódex előírásait, betartja a 

jogszabályokat és eleget tesz a közteherviselési kötelezettségnek. Ha egy Tagnak különvéleménye 

van, indokolt esetben – ha a VOSZ véleménye jelentősen és konkrétan érinti a Tagot, vállalkozását, 

személyét - nyilvánosságra hozhatja azt, nem bírálva a szövetség álláspontját. Ha egy Tag az esetek 

többségében nem tud azonosulni a VOSZ álláspontjával, önként felajánlja kilépését a szövetségből.  
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31. A Tag VOSZ-beli tevékenysége nem személyes lobbi-érdekek megvalósítására irányul. Ha egy 

Tagnak anyagi előnye származik VOSZ-os tevékenységéből, vagy kapcsolatából, az anyagi 

gyarapodás egy részéből erkölcsi kötelessége támogatni a VOSZ-t (a vállalkozói közösséget). 

32. Rendezvényeken, külső, vagy belső kommunikációban az üzleti világban szokásos, mértéktartó 

megjelenés, a tárgyilagos, kollegiális hangnem és az európai vitakultúra követelményeinek kell 

megfelelni. A megbotránkoztató, erkölcstelen közléseknek és üzletemberhez nem méltó 

viselkedésnek nincs helye! 

33. Bizalmas közlemények titokban tartását a Tagok és a munkatársak is biztosítani kötelesek. 

34. A VOSZ átláthatóan működik és gazdálkodik és a jogszabály keretei között ügyel a Tag üzleti 

titkainak védelmére. 

 

A VOSZ szervezetén belüli viszonyok 
 
 
35. A VOSZ-on belüli kapcsolatokra és kommunikációra a kollegiális, udvarias és az üzleti etika 

szabályait figyelembe vevő méltányos viselkedés jellemző. 

36. A VOSZ megbízható és biztonságos információkat szolgáltat és szolgáltatásokat nyújt tagjainak és 

a Tag is informálja a VOSZ-t a vele kapcsolatos releváns (VOSZ tagsági viszonyát) érintő lényeges 

adatokról (pl.: társadalmilag is jelentős elismerést kapott, társadalmi szerepet vállalt, 

gazdálkodásával, vagy személyével kapcsolatban jelentős változás lépett fel stb.) és nyilatkozik 

ezek nyilvánosságra hozhatóságáról. 

37. A Tagok egymás közti és a VOSZ-szal megvalósuló üzleti kapcsolataikban a lehető legjobb – az üzleti 

partner számára legkedvezőbb - kondíciókat alkalmazzák. 

38. A VOSZ és a Tag is tartózkodik a hamis, túlzó állításoktól, nem titkol el lényeges információkat.  

39. A Tag a VOSZ-tól származó és más vállalkozókat is érintő, nyilvános információkról lehetőség 

szerint tájékoztatja a vele kapcsolatban álló vállalkozókat is és a VOSZ felé közvetíti VOSZ-tagsággal 

nem rendelkező vállalkozók véleményét, javaslatait is. 

40. A VOSZ átláthatóan működik és a Tagok is egyenlő eséllyel - tagsági kapcsolódásuknak megfelelően 

- vesznek részt a szövetség tevékenységében.  

41. A VOSZ nem adja ki a Tagról tudomására jutott – üzleti titoknak minősülő - információt másik 

Tagnak, vagy harmadik személynek. A Tag hasonlóképpen diszkréten és bizalmasan kezeli a VOSZ-

ban megszerzett azon információit, amelyek titokban maradásához a VOSZ-nak érdeke fűződhet. 

42. A VOSZ az egyesület pénzeszközeit az elfogadott programnak megfelelően használja fel és 

megfelelő tartalékok képzésével biztosítja a hosszabb távú működés feltételeit. 

43. Az egymás közti üzleti viták rendezéséhez a Tagok a VOSZ segítségét (jószolgálati közvetítését) 

kérhetik, de VOSZ-kapcsolataikat, vagy pozíciójukat nem használhatják fel jogosulatlan előny 

megszerzésére, vagy egymással szemben nyomás gyakorlására és a vitákban e célból nem 

hivatkozhatnak - különösen nyilvánosan - VOSZ-os kapcsolataikra. 

44. A konfliktuskezelést a kölcsönösen előnyös megoldásra törekvés, a diszkréció és egymás 

érdekeinek tiszteletbe tartása jellemzi. A konfliktusok esetén elsőként és mindenek előtt 

tárgyalásos úton kell megkísérelni rendezni a vitát és - esetleges jogi út esetén is – tartózkodni kell 

a másik fél jó hírnevének veszélyeztetésétől. 

45. A Tag, vagy Tisztségviselő a VOSZ egységének megőrzéséért minden tőle telhetőt köteles elkövetni 

és nem próbálja meg egymás ellen szítani, vagy kijátszani a többi Tagot és tisztségviselőt. 

46. A VOSZ megbecsüli leköszönt tisztségviselőit, számít véleményükre, ezért teret ad javaslataik 

megtételére.   

47. A VOSZ tisztelettel adózik elhunyt tisztségviselői és Tagjai emlékének. 
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Munkatársakkal és partnerekkel szembeni magatartás 

 

48. Az alkalmazottakkal és megbízott munkatársakkal való kapcsolat az emberi méltóság tiszteletben 

tartásán és a személyiségi jogok maradéktalan betartásán alapul. 

49. A foglalkoztatási politika nem alkalmaz faji, nemi, vallási, nemzetiségi, életkori vagy a munkakörrel 

nem kapcsolatos egészségügyi diszkriminációt.  

50. A lehetőségeknek megfelelő, biztonságos és egészséges munkahelyi környezet megteremtése 

alapvető követelmény. 

51. Az alkalmazottak javadalmazása méltányos és igazságos, összhangban áll az egyéni 

erőfeszítésekkel. 

52. Az alkalmazottak, megbízottak, szállítók felé a szerződés szerinti teljesítés elsődleges fontossággal 

bír. 

53. A VOSZ fejleszti az alkalmazottak informálásának és a döntésekben való részvételének rendszerét 

és lehetőséget teremt a szakmai előmenetelre. 

54. A VOSZ hosszú távú, kölcsönösen előnyös, bizalmon alapuló kapcsolatok kiépítésére törekszik az 

alkalmazottakkal, megbízottakkal és partnerekkel. 

 

Záró rendelkezések 

 

55. A Kódex megsértésével kapcsolatos panasszal bármely természetes/jogi személy, akire/amelyre a 

Kódex hatálya kiterjed, a VOSZ Titkárságnak címzett írásos beadvánnyal élhet. A panaszokat – az 

Elnökség eltérő rendelkezése hiányában – a VOSZ Ellenőrző Bizottsága saját eljárásában bírálja el 

és szankcionálja. 

56. A Kódex a VOSZ alapszabályában és egyéb szabályzataiban írottakat kiegészíti. Esetleges 

ellentmondás, vagy értelmezési probléma esetén az alapszabályban és egyéb szabályzatokban 

írottak az irányadók. 

 

Kelt. Budapest, 2022. április 21. 

 


