Hivatásetikai alapelvek
Nemzetközi Projekt Ügynökség Kft.

Hivatásetikai alapelvek betartása:
1) FELELŐSSÉG
Feladatainkat, döntéseinket, nyilatkozataink és cselekedeteink súlyának tudatában felelősen
teljesítjük, azaz:
-

mivel munkák során vállalkozások, emberek sorsát befolyásoljuk, ennek megfelelő
komolysággal és odaadással végezzük azt,

-

döntéseink és cselekedeteink során figyelembe vesszük azok belátható társadalmi,
gazdasági és környezeti következményeit,

-

amennyiben a vezetői döntés jogszabállyal vagy alkotmányos értékkel ellentétes, a
vezetői tekintélyt tiszteletben tartva, a számunkra rendelkezésre álló valamennyi
jogszerű eszközzel, etikus módon felhívjuk a problémára a vezető, majd ha ez nem vezet
eredményre, a jogkörökben eljáró vezetőt helyettesítő, és az illetékes hatóságok
figyelmét.

2) SZAKSZERŰSÉG
Feladatainkat a legjobb tudásunk szerint szakszerűen végezzük el, azaz:
-

a jogi és morális körülmények betartásán túl leginkább szaktudásunk megfelelő
alkalmazásáért és mindenekelőtt a pályázatírói, pályázati koordinációs szakma jó
hírnevének megvédéséért a fejlesztési célú szakmánk szabályainak megfelelő
megvalósításáért vagyunk felelősek,

-

folyamatosan karbantartjuk és fejlesztjük szakmai ismereteinket, készségeinket, és
törekszünk munkánk színvonalának folyamatos fejlesztésére, javítására,

-

munkánkat a Nemzetközi Projekt Ügynökség Kft. ügyfeleinek elvárásainak figyelembe
vételével, szakmailag elvárható minőségű munkavégzéssel látjuk el,

-

tudásunk és tapasztalataink átadásával támogatjuk munkatársaink, illetve szerződéses
partnereink szakmai fejlődését.

3) HATÉKONYSÁG
Feladatainkat a ránk bízott erőforrások kezelésében hatékonyan teljesítjük, azaz minden
olyan emberi, társadalmi, gazdasági feladatot, amely elvégzésére munkánk közvetve vagy
közvetlenül hatást gyakorolhat, hatékonyan teljesítjük. Továbbá:
-

a legjobb tudásunk szerint arra törekszünk, hogy a felhasznált erőforrások munkánk
során a vállalkozás szempontjából a lehető legjobban hasznosuljanak;

-

kezdeményezően lépünk fel a hatékonyság és az eredményesség javítása érdekében.

4) TISZTESSÉGESSÉG
Feladatainkat döntéseinkben, feladatvégzésünk során, ügyfelek részére kiadott információ‐
szolgáltatás – legyen akár szóbeli, akár írásbeli kinyilatkoztatás – folyamán, illetve azon kívüli
cselekedeteinkben is tisztességesen teljesítjük, azaz:
-

tevékenységünk során, „munkaidőn” kívül is betartjuk a ránk vonatkozó jogi és morális
követelményeket,

-

nem vállalunk közösséget a jogi és morális követelmények megsértőivel,

-

elkerülünk minden olyan helyzetet, amely illetéktelen befolyás alá kerülésünkhöz
vezethetne.

5) PÁRTATLANSÁG
Feladatainkat az érintett ügyfeleink és kapcsolattartók jogainak és érdekeinek tekintetében
pártatlanul teljesítjük, különös tekintettel arra a tényre, hogy ez a szféra szorosan
egybefonódik a politika által irányított intézményrendszerekkel.
A Nemzetközi Projekt Ügynökség Kft. független pályázati‐ és finanszírozási koordinációs
vállalkozás, ezért sem személyes, sem politikai rokon‐ vagy baráti jellegű kapcsolatainkat
semmilyen körülmények között nem használhatjuk fel gazdasági előnyszerzés céljából.

Továbbá:
-

tartózkodnunk kell minden olyan, különösen politikai tevékenységtől, vagy
állásfoglalástól, amely kétséget ébreszthetne részrehajlástól mentes és etikus
munkavégzésünk iránt,

-

érdekképviseleti vagy társadalmi szervezetben való
egyértelműen elkülönítjük munkahelyi tevékenységünktől.

tevékenységünket

mindig

6) VÉDELEM
Feladatainkat az ügyfeleink jogait és jogos érdekeit védve teljesítjük, minden tőlünk telhetőt
megteszünk az érintettek gazdaság‐, vagy vállalkozásfejlesztési elképzeléseinek, bizalmas
szellemi termékeinek titoktartás‐védelme érdekében.

7) ELŐÍTÉLET‐MENTESSÉG
Feladatainkat emberekre, vagy azok csoportjaira vonatkozó előítéletektől mentesen
teljesítjük, azaz
-

egyenlő bánásmódot tanúsítunk ügyfeleinkkel, tevékenységi kötelességeink teljesítése
során szakmai partnereinkkel és kollégáinkkal, továbbá – magánjellegű személyes
kapcsolatainkon kívül – minden emberrel szemben.

-

feladatainkat az emberi méltóság feltétlen tiszteletben tartásával végezzük.

8) ÁTLÁTHATÓSÁG
Feladatainkat a cégvezetés és az ügyfeleink számára átláthatóan teljesítjük, azaz:
-

munkánkat úgy végezzük, hogy az megfelelően dokumentált, vezetőnk számára könnyen
áttekinthető és követhető, valamint munkatársaink számára a munkájukat segítő
mértékben megismerhető legyen.

-

minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy az ügyfeleink a munkánkkal kapcsolatos
nyilvános adatokhoz a lehető leggyorsabban és a legegyszerűbben, egyenlő feltételekkel
hozzájuthassanak,

-

az NPÜ Kft. tulajdonosai nem rendelkeznek a magyarországi közterhek megfizetésének
elkerülését célzó, külföldön bejegyzett offshore cégben érdekeltséggel.

9) EGYÜTTMŰKÖDÉS
Feladatainkat minden érintettel együttműködve teljesítjük, azaz:
-

a tevékenységeink adta lehetőségeken belül a lehető legszorosabb együttműködést
alakítjuk ki kollégáinkkal, szakmai partnereinkkel és állami (közreműködő) szervekkel,
valamint európai uniós háttérintézményekkel a hatékonyabb és eredményesebb
feladatvégzés érdekében.

-

ha a feladat jellege ezt nem zárja ki, mindig építünk a közvetlenül érintettek
együttműködésére, és mi is együttműködően viselkedünk velük, az együttműködés
átláthatóságának biztosításával,

-

szabályozási
és
program‐végrehajtási
döntések
előkészítése
során
–
pályázatmenedzsment időszakban – figyelembe vesszük, hogy az ügyfelünk érdekében
járunk el, maximális odafigyeléssel.

-

feladatellátás során külső munkakapcsolatainkat, ügyfeleinkkel nyíltan kommunikálunk,
döntéseinket, cselekedeteinket – ha a titoktartási kötelezettség ezt nem zárja ki – a
szükséges mértékben indokoljuk, törekszünk a felmerült szakmai és személyes
konfliktusok konstruktív rendezésére,

-

együttműködünk az ügyfeleink érdekében az Irányító Hatóságokkal, a Közreműködő és a
Támogatást Folyósító Szervekkel, valamint a Támogatást Ellenőrző hatóságokkal.
Együttműködésben feladatainkat egyértelműen ügyfeleink érdekei szerint látjuk el, és
kiállunk azok mellett.

10) LELKIISMERETESSÉG
Feladatainkat minden területen lelkiismeretesen teljesítjük, azaz
-

szavainkat és tetteinket az összes külső kötelezettség és iránymutatás
figyelembevételével és lehető legnagyobb mértékű teljesítésével, de végső soron saját
morális ítélőképességünkre támaszkodva választjuk meg.

-

ügyelünk arra, hogy megszokások és külső kényszerek se tompíthassák el morális
ítélőképességünket.

11) ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
Tevékenységünk során nem töltünk be olyan foglalkozást, amely összeegyeztethetetlen a
Nemzetközi Projekt Ügynökség Kft.‐nél folytatott munkánkkal, vagy veszélyezteti annak
jogszerű és etikus ellátását. Kétség esetén azonnal értesíteni kell a Nemzetközi Projekt
Ügynökség Kft. ügyvezetőjét és kikérni a véleményét.
Gondosan ügyeljünk arra, hogy ne fogadjunk el olyan felkéréseket, amelyek alapján bárki is a
meghívó, vagy felkérő fél lekötelezettjének tekinthet minket.
Értéknek tartjuk a szabad lelkiismerettel megválasztott politikai, vallási és más világnézeti
meggyőződéseket, ahogy magunk, úgy mások tekintetében is. Ennek megfelelően
tartózkodunk attól, hogy saját világnézeti meggyőződéseinket tevékenységeink keretén belül
nyomásgyakorló, másokat akaratuk ellenére történő azonosulásra, csatlakozásra késztető
módon kifejezzük.
Tartózkodunk minden olyan ajándék – akár tárgyi, akár pénzbeli – elfogadásától, és
továbbításától Irányító Hatóságoknál dolgozó kormánytisztviselők felé, amely esetében
vélelmezhető az ajándékozó személy munkavégzésünkkel kapcsolatos befolyásolási
szándéka.
A munkánkkal kapcsolatban partner szerv, partner cég képviselőjétől kapott figyelmességi
ajándékokat minden esetben bejelentjük a Nemzetközi Projekt Ügynökség Kft.
ügyvezetőjének.

12) VISSZAUTASÍTJUK A FELKÍNÁLT JOGTALAN ELŐNYÖKET
Ha bárki jogtalan előnyt ígér számunkra – tisztességünk kétséget kizáró megőrzése
érdekében – a következő magatartási elveket követjük.
-

visszautasítjuk a felkínált előnyt, és semmit sem fogadunk el, ami jogtalan.

13) NEM KERÜLÜNK MÁS BEFOLYÁSA ALÁ
Törekszünk arra, hogy minden olyan helyzetet elkerüljünk, amely alkalmas vagy alkalmassá
válhat arra, hogy bárki fenyegetéssel, vagy bármely ellenszolgáltatással, előny ígéretével,
vagy biztosításával jogtalan előny átvételére és/vagy átnyújtására késztessen minket.

Sem magánéletünkben, sem esetleges politikai vagy gazdasági jellegű kapcsolatainkban nem
tanúsítunk olyan magatartást, amely alkalmat adhat arra, hogy mások jogtalanul
befolyásoljanak minket, vagy rákényszeríthessenek minket arra, hogy pályázati Szerveknél
betöltött pozícióban, vagy politikai felsővezetői pozícióban foglalkoztatott ismerőseinket,
rokonaink befolyásolásával, és jogtalan előny ígéretével kellemetlen helyzetbe hozhassuk
őket, és saját magunkat.
Tisztában vagyunk azzal, hogy tudatunkat, racionális döntéseinket, tisztánlátásunkat
befolyásoló szenvedélybetegségeink és függőségeink veszélyeztethetik elfogulatlanságunk
megőrzését, ezért igyekszünk megakadályozni azok kialakulását, ha pedig azok már
kialakultak, minden erőnkkel igyekszünk ezeken felülkerekedni.
Senki semmiféle olyan előnyt nem nyújthat, továbbíthat felénk, akár megtartás, akár
továbbadás céljából, amely tevékenységünkkel összefüggésbe hozható.
14) NEM ÉLÜNK VISSZA ADATOKKAL ÉS INFORMÁCIÓKAL
Minden tőlünk telhetőt megteszünk a tudomásunkra jutott adatok biztonságának és
bizalmasságának megőrzése érdekében. Más számára adatokat csak a vonatkozó jogszabályi
előírások betartásával adunk át.
Nem tekintünk be bizalmas adatokba, kivéve, ha erre jogunk van és feladataink ellátáshoz
szükség van rá. Tartózkodunk az adatoknak az adatkezelés céljával ellentétes
felhasználásáról.
A Nemzetközi Projekt Ügynökség Kft.‐vel kapcsolatban nem terjesztünk olyan információkat,
amelyekről okunk van feltételezni, hogy azok tévesek vagy súlyosan pontatlanok.
Munkánk során szerzett bizalmas vagy mások számára hozzá nem férhető információkat
nem használjuk fel saját anyagi vagy más haszonszerzésünk céljára.
15) IRÁNYMUTATÁS, ÖSSZEGZÉS
A Nemzetközi Projekt Ügynökség Kft. vezető tisztségviselőinek kötelessége arra törekedni,
hogy elsajátítsák a hivatásetikai alapelvek tartalmát, és minden tőlük telhetőt megtegyenek
annak betartása érdekében. Amennyiben valamely ügyben kétség támadna azzal
kapcsolatban, hogy az alapelvekből milyen magatartás következik, tanács és segítség
kérhető a cégvezetéstől, illetőleg a cég jogászától.
Követjük a hivatásetikai alapelveket, és arra törekszünk, hogy az általunk vallott elveket a
mindennapi gyakorlatba is minél jobban átültessük, ezzel erősítve meg személyes
integritásunkat, hitelességünket.

