
VÁLLALATI ALAPELVEK
Az 1945-ben történt alapítása óta az XXXL vállalatcsoport máig töretlen fejlődést 

mutat. Az elmúlt évtizedek kimagasló szintű szakmai munkájának köszönhetően a 
cégcsoport ma már több kontinensen képviselteti magát, a cégcsoporthoz olyan már-
kák tartoznak mint az XXXLutz, XXXLesnina, Möbelix, Mömax, Poco, But, Mobo, Aiko 
és még sok más vállalat. 

Cégcsoportunk ma már több mint 30.000 munkatársat foglalkoztat világszerte.  
A gazdasági növekedéssel, a cégfejlődéssel együtt azonban mind cégünk mind mun-
katársaink környezet és társadalom iránti felelőssége is egyenes arányban növek-
szik. Tudatában vagyunk ennek a felelősségnek és ennek érdekében számos tár-
sadalmi és környezetvédelmi tevékenységet is végzünk, mindezt természetesen az 
elsődleges prioritásként kezelt gazdasági természetű tevékenységeink mellett tesszük.  
  Cégcsoportunkon belül minden évben euró milliós nagyságrendű összegeket adomá-
nyozunk szociális célokra, rászoruló emberek számára. 

Azonban ez a szociális érzékenység önmagában még nem elég. A cégcso-
port vezetése és ezen belül magyarországi leányvállalata, az MMXH Lak-
berendezési Kft. vezetősége is attól a céltól vezérelve dolgozta ki az aláb-
bi vállalati alapelveket/iránymutatást, hogy hosszú évekre meghatározza és 
biztosítsa a vállalat és minden dolgozója által követendő magatartási normákat,  
pozitív vezetői és munkatársi beállítottságot.

Ennek keretein belül minden munkatársunktól, de ezen túlmenően külső partnere-
inktől is elvárjuk, hogy velünk együtt élje, tartalommal töltse meg a Vállalati Irány-
mutatást, „Vállalati alapelveket“ ezáltal is tevékenyen hozzájárulva vállalatunk jövő-
beni pozitív külső és belső megítéléséhez.

BEVEZETÉS

TÁRSASÁGUNK TEVÉKENYSÉGE
Az MMXH Lakberendezési Kft. vezetői, munkatársai a jövőben a „Magatartási 

Kódex“ alapelveit követik. A „Szívvel-lélekkel, együtt elsők leszünk“ alapelv azt hiva-
tott kifejezni, hogy minden közösségi, munkavégzési tevékenységünk során pozitív 
és példás magatartást tanúsítunk, amelynek is köszönhetően gazdasági sikereinket 
elérhetjük.  
 
A Csoport vállalatainak célja és egyben feladata, hogy vonzáskörzetükben a lehető 
legtöbb embernek a lehető legjobb áron a legjobb választékot kínálja ésszerű, az igé-
nyekhez igazított szolgáltatásaival párosítva. Cégünk tevékenységének fókuszában 
a mindenkori vevő és kívánságainak valóra váltása áll.

PIACI TEVÉKENYSÉGÜNK ÉS MÁRKÁINK
Az MMXH Lakberendezési Kft. és az azzal együttműködő gazdasági társaságok 

minden munkatársától elvárjuk, hogy mind az általunk képviselt márkákról mind 
magáról a cégcsoportról pozitív képet közvetítsenek a nyilvánosság felé és tegye-
nek meg mindent annak érdekében, hogy tevékenységük, kommunikációjuk során 
erősítsék üzlettársaink, dolgozóink, vásárlóink, a közhivatalok és különböző médiák 
vállalatainkba és márkáinkba helyezett bizalmát. Az MMXH Lakberendezési Kft. és 
minden márkája, irányvonala különböző és széles célcsoportot szólít meg, egyéni vá-
lasztékával és szolgáltatásain keresztül. Ezen „Vállalati alapelvek“ minden márkára 
ugyanúgy érvényes.

MAGATARTÁSI ALAPELVEK
Az MMXH Lakberendezési Kft. munkatársai mindenkor csúcsteljesítményre  

törekszenek. Vezetőségünk és minden munkatársunk ambíciója, hogy mindenkori 
lehetőségeink keretein belül átlagon felüli teljesítményt nyújtsunk mind vállalatunk 
mind vásárlóink felé. Minden téren lételemünk a folyamatos fejlődés, fejlesztés.  
Minden mai lépést, holnap újból át kell gondolnunk, javítanunk.  

Munkatársaink  számára tevékenységük, viselkedésük során kötelező érvényű:
• A  hatályos törvények és külső/belső előírások   

betartása, betartatása.
• A cég „Vállalati alapelvek“ betartása
• A nyílt, őszinte, tiszteletteljes kommunikáció elvének megtartása.
• Felelősségtudat a vállalatért, a vevőkért és kollégáinkért.
• Felelős magatartás partnereinkkel és az épített és természetes  

környezetünkkel szemben.
• A cégünknél végzett szellemi és fizikai munka belső szabályainak betartása.

VÁSÁRLÓINK
A vásárló áll minden gondolatunk és tevékenységünk központjában. A vevővel 

szemben ígéreteink betartása, méltányosság, korrektség és teljes őszinteség az  
elvárt hozzáállás minden munkatársunktól.

Termékkínálatunknak minden vásárló részére megfelelő árucikkeket kell tartal-
maznia. Reklámjainkban tett ígéreteinket maradéktalanul be kell tartanunk.  
A reklamációkat kompetensen, gyorsan, hatékonyan és nagyvonalúan kell kezel-
nünk. Eladási árainkat a számítási/megtérülési lehetőségek adott határain belül  
a lehető legalacsonyabban kell tartanunk. 

Konkurenseink áraival (ugyanolyan tanácsadói és vevőszolgálati tevékenység 
mellett) minimum lépést kell tartanunk, de lehetőség szerint még kedvezőbbet kell 
nyújtanunk. Kedvező áraink ellenére sem okozhatunk soha csalódást vásárlóinknak, 
amikor a minőséggel kapcsolatos elvárásaikat teljesítjük. 

Vásárlóink megtartásáról tökéletes kiszolgálással és zökkenőmentes szerződésbo-
nyolítással kell gondoskodnunk, továbbá fejlesztenünk és alkalmaznunk kell külön-
leges vásárlócsoportokra szabott hűségprogramjainkat. Minden vevőnek törzsvásár-
lóvá kell válnia, mert csakis általuk, vásárlásaik által maradhatunk  
a jövőben is sikeresek.

SZOLGÁLTATÁSOK, ÁR/ÉRTÉKARÁNY
Az MMXH Lakberendezési Kft. működése során mindig arra törekszik, hogy a  

piacon megszokott, a vevő által elvárt, megfizethető szolgáltatásokat kínáljon,  
valamint azokat tökéletesen teljesítse. Folyamatai állandó optimalizálásával,  
költségtudatos gondolkodással és gazdaságos működéssel igyekszik megteremteni 
az optimális ár/érték arány alapjait. Dolgozóink elégedettsége, motivációja és mo-
tiváltsága, elkötelezettsége mindeközben számunkra a közös siker elengedhetetlen 
előfeltételei. Ennek kapcsán a jó munkahelyi légkör elérése és megtartása a vezetők 
és munkatársaik közös feladata. 

TÖRVÉNYEK, HATÓSÁGOK, KÖTELEZETTSÉGEK
Összes munkatársunk, különösen a vezetők számára magától értetődő, hogy  

minden törvényi, hatósági előírást kötelező betartanunk.
  

A következő területek ezen belül is különös odafigyelést igényelnek részünkről:
• Minden előírás, ami a dolgozók munkahelyi körülményeivel, munkavégzésével, 

egészségének megőrzésével, biztonságával kapcsolatos
• Versenyjog, adójog, építési és építés szabályozási jog
• Fogyasztók jogaival kapcsolatos szabályzások
• Adat- és környezetvédelem.

MUNKATÁRSAINK 

Kivétel nélkül minden munkatársunk jogait,  elvárásait, kívánságait korától, ne-
métől, felekezetétől, származásától, bőrszínétől, világnézetétől, szexuális irányult-
ságától függetlenül tiszteletben tartjuk. Egy munkatársunkat sem szabad személyes 
okokból máshogy kezelnünk, mint a többieket és ily módon megkülönböztetnünk sem 
pozitív, sem negatív értelemben. Fogyatékkal élő embertársaink speciális igényeit is 
meg kell próbálnunk messzemenőkig teljesíteni. 

Sosem diszkriminálunk munkatársakat, mindennemű kirekesztés távol áll tőlünk. 
A vállalat belső ügyeit, beleértve akár nézeteltéréseket, panaszokat és problémákat 
is, csak cégen belüli egyeztetésekkel, kommunikációval tisztázunk. A dolgozók mun-
kavégzési körülményeit az előírásoknak megfelelően alakítjuk, biztonságukat, egész-
ségüket messzemenőkig szem előtt tartjuk. Bérezésük mindig legyen piac konform, 
igazságos és méltányos, az előírásoknak megfelelő. A fizetésnek tükröznie kell azt is, 
hogy cégünknél ez a terület mindig teljesítmény arányos, illetve a kiemelkedő telje-
sítményt külön is dotálja.Vita és korlátozás nélkül biztosítanunk kell a dolgozók jogait 
szabályozó jogi és szerződésbe foglalt viszonyokat. 

A munkaidőt, beosztást, amennyire csak lehetséges - és ezt a külső körülmények 
is megengedik - a dolgozók képességei, elvárásai alapján is kell alakítanunk. Az ügy-
vezetés és a cég vezetése is általában igyekezzen lehetőség szerint közvetlen kap-
csolatban maradni minden osztállyal, szervezeti egységgel és a dolgozók számára is 
biztosítani a közvetlen elérhetőséget. A „nyitott ajtó“ elv biztosítása minden vezető 
számára kötelező érvényű cégünknél. A munkatársakat lehetőség szerint közvetlenül 
be kell vonni az őket érintő fontos döntésekbe, illetve minden esetben tájékoztatni 
kell őket ezekről. Minden munkatársnak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy nyíl-
tan és őszintén beszélhessen felettesével. Panaszokat, problémákat kizárólag csak 
nyílt, őszinte, tiszteletteljes keretek között beszélünk meg. Ilyenkor nem magának a 
konfliktusnak, hanem a probléma megoldásnak kell az előtérben lennie.

A munkatársaknak mindig lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bármely felet-
tesükre megfelelő formában panaszt tehessenek az eggyel feljebb levő szinten. Ilyen 
esetekben a munkatársnak kérésére biztosítani kell a diszkréciót, akár a teljes anoni-
mitást is. Panasz postaláda, vagy külön erre a célra létrehozott email postafiók útján 
is lehetőséget kell adni munkatársainknak észrevételeik, panaszaik, jobbító ötleteik 
megfogalmazására, a cégvezetéshez való eljuttatására.

Egy munkatársnak sem szabad soha azért hátrányt szenvednie, mert jobbító 
javaslatokkal élt, kritikát és/vagy panaszt fogalmazott meg. Kritikát azonban csak 
megfelelő környezetben, lehetőleg szűk körben, veszekedés, személyes támadás nél-
kül szabad megfogalmazni mind a felettes, mind a munkatárs részéről. Minden veze-
tőnktől és munkatársunktól elvárjuk, hogy a „Szívvel-lélekkel, együtt elsők leszünk“ 
elvnek megfelelően mindent tegyen meg a jó munkahelyi környezetért és hangulatért. 
A rászoruló munkatársnak megfelelő segítséget kell nyújtanunk oly módon, hogy ez a 
többi dolgozóval szemben is vállalható legyen.

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZETTSÉGEI
Minden munkatársnak fel kell vállalnia- saját feladatkörében- a felelősséget a 

mindenkori sikeres munkáért és a vevők igényeinek messzemenőkig való kielégítéséért. 
Ezen belül minden dolgozónknak saját lehetőségein belül a lehető legtöbbet kell tennie 
vállalatunk sikeréért. A XXXLutz, Möbelix és mömax márkák által képviselt minőségi 
szolgáltatás megvalósítása minden vállalathoz tartozó alkalmazott elsődleges 
célja kell hogy legyen. Minden dolgozó munkatárs maga is köteles tájékozódni a 
„Vállalati alapelvek“-ben található szabályokról, illetve köteles betartani azokat. 
Munkatársaink vásárlóinkkal szembeni viselkedése, eljárása mindenkor barátságos, 
igyekvő és tiszteletteljes kell, hogy legyen. Minden egyes dolgozónknak kötelessége 

• Mindennemű „manipuláció“, pl. alkalmazási formákkal való visszaélés, vesztege-
tés, lényeges a cég eredményességét, létét befolyásoló információ, adat  
eltitkolása, meghamísítása stb. TILOS.

hozzájárulni a vevőelégedettséghez. Minden munkatársunk mutasson kifelé pozitív 
képet, közvetítse a vállalat értékeit és teljesítményét akár baráti, akár ismeretségi 
illetve családi körében is mind cselekedetein mind megnyilvánulásain keresztül.

Minden munkatársunk nap mint nap elsősorban saját magatartásán keresztül kép-
viseli a vállalatot és formálja annak  külső-és belső jó hírnevét. Minden a cég birtoká-
ban lévő vagyontárgyat (épületet, eszközt, terméket stb.) gondosan kell kezelni, állagát 
óvni kell. Dolgozóink nem szerezhetnek külön, saját, személyes hasznot a cégünknél 
végzett tevékenységük által, vállalatnál betöltött pozíciójuk révén, akár az üzlettár-
sainkon keresztül akár más módon is kísérelnék meg azt. Ajándékok, (az ügyvezetés 
által szabályozott nagyságrend felett) bónuszok, saját célra felhasznált beszerzési és 
árkedvezmények elfogadása tilos. Szimbolikus gesztusokon kívül általában tilos bár-
milyen juttatás elfogadása partnereinktől. Közeli viszonyokat dolgozók és/vagy közeli 
hozzátartozóik és a versenytársainknál dolgozók között haladéktalanul jelenteni kell 
az illetékes felettesnél.

Minden munkatárs köteles titokban tartani minden nem nyilvánosságnak szánt 
információt, adatot és dokumentumot vagy olyan tényt, amelynek ismerete a ver-
senytársak számára előnyös lehet. A vállalat tulajdonát, tárgyait és berendezési esz-
közeit (pl. járművek, szerszámok, munkaeszközök, energiaforrásaink csatlakozói és 
hálózatai) nem használhatóak magáncélra vagy más cégidegen célokra, kivéve, ha 
az illetékes felettes azok ilyen célú használatát kifejezetten engedélyezte. Az ilyen 
típusú engedélyek mindig a visszavonás fenntartásával együtt kerülnek kiadásra. 
A számítógép, e-mail- és internet hozzáférés visszavonásának esetén a dolgozónak  
három hónapja van arra, hogy időben törölje személyes adatait.

MUNKATÁRSAINK KÉPZÉSE, BETANULÓK, DIÁKOK
A munkáltató elkötelezte magát a munkahelyen történő állandó továbbképzés 

biztosítása mellett. Minden munkatársunknak felkínálja a feladatai elvégzéséhez 
szükséges tréningek, oktatások, továbbképzések elvégzésének lehetőségét. A válla-
lat az általa kínált képzési lehetőségekről folyamatosan tájékoztatja munkavállalóit. 
Az egyik legfontosabb feladatának a fiatal munkavállalók képzését tekinti, integrá-
lásukat a vállalati struktúrába, lehetőséget teremtve ezáltal, hogy képességeiknek 
megfelelő munkakört találhassanak. Célkitűzésünk az, hogy hosszútávon minden  
10 alkalmazottunkra jusson egy „betanuló“ diák/dolgozó is. 

A betanulás/képzés végén természetesen célunk, hogy minél több ilyen fiatal mun-
katársat vegyünk fel állandó pozíciókba. Ennek természetesen feltétele az is, hogy a 
betanuló teljesítménye megközelítse az átlag teljesítményszinteket. 

VEZETŐK 
A vezetés külön, kiemelt felelősségvállalást jelent más emberekért! Minden vezetőt 

úgy kell kiválasztani és képezni, hogy mind szakmailag, mind emberileg alkalmas le-
gyen a dolgozókért és a vásárlókért  felelősség vállalására, megvalósítására. Minden 
vezetőnktől elvárjuk, hogy feladatait kiemelt felelősségtudattal és átlagon felüli elkö-
telezettséggel végezze. Vállalatunkat lojálisan képviselje, állandóan képezze magát, 
önmaga is fejlődjön és ezen keresztül aktívan járuljon hozzá a cég egészének fejlődé-
séhez. Szolgáljon munkatársai felé példaképpel, vállaljon továbbá szociális felelőssé-
get is munkatársaiért. 

A vezetőktől külön és kiemelten is elvárható, hogy mindenkor korrekt, udvarias fel-
lépést tanúsítson munkatársaival és a vásárlókkal szemben is. Csapatjátékosként ké-
szen kell állniuk arra is, hogy önmaguk is áldozatot hozzanak a közös cél érdekében. 
Minden vezető felelős a munkatársak gondos kiválasztásáért, képzéséért, képessé-
güknek megfelelő beosztásáért.

Munkatársaik munkahelyi teljesítményét előítéletek nélkül és nagy gondossággal 
kell megítélni. Elismerést és pozitív kritikát kell gyakorolniuk, megvalósítaniuk.
A vezetők kötelesek minden munkajogi és belső előírást pontosan betartani és betar-
tatni. Nem tagadhatják meg a dolgozókat megillető jogokat, nem is akadályozhat-
ják őket, ezen jogok gyakorlásában. Természetesen nem akadályozhatják meg őket 
a munkavégzésben sem. A vezetők részére bónuszokat, teljesítmény jutalmakat csak 
fenntartható eredménynövekedés alapján fizetünk. 

A vállalat támogatja és lehetővé teszi a cégen belüli fejlődést és előremenetelt is. 
Karrierre vágyó munkatársainknak képzési lehetőséget is biztosítunk. A vezetői po-
zíciók megújításánál a vállalat dolgozói (alkalmasság, teljesítmény és elkötelezettség 
függvényében) a külső pályázókkal szemben előnyben részesülnek. Természetesen a 
vezetők sem használhatják pozíciójukat személyes haszon szerzésére. Tevékenysé-
gi területén minden vezetőnek biztosítania kell, hogy minden feljegyzés, statisztika,  
jelentés és egyéb információ a valóságnak megfelelő, átláthatóan, ellenőrizhetően  
került rögzítésre és ennek megfelelően nem manipulált. A vezetők kötelesek munka-
erejüket és munkaidejüket a vállalat céljainak szentelni, alárendelni. Ezeken a közvet-
len célokon túlnyúló, akár más gazdasági területen végzett melléktevékenység csak  
a felettes írásos beleegyezésével végezhető.

GAZDASÁGOSSÁG ÉS KÖLTSÉGTUDATOSSÁG
A munkáltató és minden munkatársa egyaránt nap mint nap azon dolgozik, 

hogy tevékenységének köszönhetően optimális gazdasági eredményeket érjen 
el. Hosszútávú nyereséges működésre van ennek megfelelően szükségünk, hogy  
a vállalat és munkahelyeinek biztonságos jövőjét biztosítani tudjuk. Minden vezetőt 
és dolgozót ezért ez úton is arra kérünk, hogy a mindennapok során takarékosan és 
költséghatékonyan járjon el. Minden kiadás, költségemelés és jövőbeni befektetés 
hasznát, költséghatékonysági és megtérülési szempontból ezért folyamatosan 
vizsgálni kell és ugyanúgy vizsgálnunk kell, hogy mennyiben járulnak mindezek  hozzá 
a vevőelégedettség növeléséhez. 

Minden munkatársunknak tudnia kell, hogy a vállalat gazdasági eredménye gya-
korlatilag az egyes osztályok, azon belül is az egyes személyek mindenkori tevékeny-
ségének, döntéseinek az összessége. Ebben a formában tehát minden munkatársunk 
a maga szintjén, nagymértékben felelős mind saját tevékenysége hatékonyságáért, 
mind a cég működésének eredményességéért. 

ÜZLETTÁRSAK/PARTNEREK/BESZÁLLÍTÓK
Cégünk igyekszik minden partnerével méltányos és korrekt viszonyt ápolni és gon-

doskodik arról, hogy minden szerződést és egyéb, akár szóbeli megállapodást is pon-
tosan teljesítsen, betartson. Szolgáltatók bármilyen nem tárgyilagosan megalapozott 
előnyben, vagy hátrányban  való részesítése teljes mértékben kerülendő.

A beszerzésen dolgozó vezetők és munkatársak nap mint nap igyekeznek a vá-
sárlók számára a legjobb kínálatot és árakat megteremteni, beszerezni. A vál-
lalat ennek a tevékenységnek a keretein belül elvárja minden beszállítójától, 
gyártó partnerétől, hogy ne használjanak törvénytelen eszközöket szerződések elnye-
réséhez. Minden gazdasági partnerünket ezért külön Megállapodásban kötelezünk, 
hogy a dolgozóinknak semmilyen körülmények között ne  adjon olyan juttatást,  
jutalékot, meghívást, ajándékot, kedvezményes vagy előnyös szállítást, vagy egyéb 
személyes hasznot, amelyet más 3. Személy részére nem biztosítana.

Ezen Megállapodások jelentős mértékű kötbér kiszabását kell, hogy tartalmazzák 
az abban foglaltak megsértésének esetére. A kérdéses Megállapodás megkötésének 
kötelezettsége alól egyetlen beszállító, vagy más gazdasági partnerünk sem vonhat-
ja ki magát. Azokban az esetekben, amikor a vásárlónk egy gazdasági/jogi személy, 
vállalat, szervezet vagy hivatal, az előbbiekben leírt szabályok természetesen ránk is 
vonatkoznak. 

A szerződések odaítéléséért felelős személyeknek tilos közvetlenül vagy közvetve az 
üzlet megkötéséért hasznot ígérni vagy nyújtani. A gyártók, beszállítóink kiválasztá-
sánál nem lehet olyanokkal együttműködnünk, akik nem tudják egyértelműen igazol-
ni, hogy a termékeik az emberi jogok betartásával, gyermekmunka, kényszermunka 
vagy a környezetre, illetve egészségre káros munkafeltételek kizárásával készülnek.

FENNTARTHATÓSÁG
A vállalat elvárja és támogatja a környezettudatos fejlődést, cselekvést a munka-

végzés és tevékenysége minden területén. Ez többek között a nem megújuló energi-
ák használatának módját és mértékét érinti és a megújuló energiaforrások előnyben 
részesítését is preferálja. Ugyanilyen fontos számunkra az épített és a természetes 
környezet védelme tevékenységünk során. Minden munkatársnak tisztában kell len-
nie azzal, hogy milyen fontos a cég számára a környezet védelme, mind az egyén, a 
közösség,  mind az eljövendő generációk szempontjából. 

A környezetvédelmi és saját előírásainkat is ezen a területen mindig pontosan, fel-
tétel nélkül be kell tartanunk.

JOGI KÖVETKEZMÉNYEK
A „Vállalati alapelvek“ minden vezető és munkatárs számára kötelező. Esetleges 

megsértését a teljes átláthatóság alapelve szerint kell kivizsgálni, és az eljárást érin-
tett szint feletti vezető által kibocsátott hivatali utasítás formájában kell leállítani 
lezárni. Azokat a személyeket, akik tudatosan tanúsítottak helytelen magatartást, 
sértették meg az itt megfogalmazott előírásokat, írásban figyelmeztetni kell! Az adott 
vétség súlyától függően a figyelmeztetésen túlmenő szankciók, különleges munka-
szerződéses kötelezettségekhez, kötbér megállapításához, beosztás változtatásához, 
vagy szélsőséges esetben akár a munkaviszony megszüntetéséhez is vezethetnek.  
A feletteseknek minden vezetői szinten kötelező a „Magatartási Kódex“ értékeit és 
alapelveit minden irányításuk, felügyeletük alá tartozó szint és dolgozó felé közvetí-
teni, oktatni, betartásukat ellenőrizni és személyesen is szigorúan betartani.

TÁJÉKOZTATÁS, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRVÉNYESSÉG
Az MMXH Lakberendezési Kft. Ügyvezető Igazgatójának kell vállalnia a  

felelősséget a „Vállalati alapelvek” betartásáért/betartatásáért, a tájékoztatási 
kötelezettségért és az ellenőrzési struktúráért.

Ezen belül kötelessége:
• A „Vállalati alapelvek” állandó aktualizálása és közzététele a céges Intranet felü-

leten, egyes közösségi helységekben oly módon, hogy ehhez minden munkatársunk 
akadályoztatás nélkül hozzáférhessen.

• Kötelessége továbbá egy olyan fórum, szerv létrehozása ahol a vezetőség, dolgozók 
az ezzel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik. Ez az a szerv egyben ahol a Magatartási 
Kódextől eltérő helytelen viselkedést is jelenteni lehet.

• A „Vállalati alapelvek“ csak a tulajdonosok és az ügyvezetők együttes döntésével 
módosítható. Minden további módosításnak meg kell felelnie a Kódexben rögzített 
pozitív alapértékeknek. A módosításokat a már ismertetett módon mindenkor meg-
felelően kommunikálni kell!

 
Információk és kérdések:
info@moemax.hu

A VÁLLALAT
Legfontosabb vállalati céljaink a következők:
• A vállalat fenntartható fejlődésének, eredményes működésének biztosítása
• Meglévő munkahelyek megtartása és újak létrehozása
• Optimálisan elérhető gazdasági eredmények  

biztosítása
• Minden vásárlónk teljeskörű kiszolgálása és hosszútávú megtartása
• A reklámokban vagy vevőszolgálatunk által tett ígéretek hű betartása
• Piacvezető helyzet kivívása lehetőleg minden országban ahol operatív  

működésünk zajlik
• Cégünk elkötelezte magát, hogy olyan transzparens cégkultúrát valósítson meg, 

ahol a rövid-és hosszútávú célkitűzések, de akár a víziók is a munkavállalók  
legszélesebb körében ismertek.

• Cégként nem csak arra kell figyelnünk, hogy mit tesznek konkurenseink milyen  
piaci folyamatok zajlanak éppen, hanem innovatív, előretekintő módon a már 
meglévő, éppen kialakulófélben lévő, vagy akár még meg sem formálódott  
jövőbeni vevőigények kielégítésén kell dolgoznunk.

NAPFÉNNYEL A         -ÜNKBEN EGYÜTT  A SIKERÉRT!
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