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A Salgótarjáni Innovációs Központ Etikai Kódexe összefoglalja és rendszerezi a szervezet tagjaitól
elvárt magatartási normákat, mind szervezeten belüli, mind külső kapcsolataiban.
A szervezet tagjai támogatják az együttműködést a magyarországi innovációs tevékenységeken belül
azokkal a cégekkel, amelyek vállalják, hogy cégük politikájában kiemelt hangsúlyt helyeznek a
minőségi tevékenységek alkalmazására. A szervezettagok a cél érdekében hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszer és közös projektek kialakítására törekszenek. Elősegítik a minőségi követelmények
és a közös projektek létrejöttét.
Értékek, melyekhez a szervezet a tevékenységét igazítja:
Együttműködés: Széleskörű együttműködés a tagok és az iparághoz kapcsolódó intézmények között.
Minőség és megbízhatóság: A szervezettagok törekednek arra, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások
minősége megfeleljen a legmagasabb szintű követelményeknek.
Kompetencia: magas szintű szakmai tudás és folyamatos továbbképzés.
Innováció: képesség
kezdeményezésére.
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Az Etikai Kódex hatálya:
Kiterjed a szervezet tagjaira. A szervezet tagja csak az lehet, aki magára nézve kötelező érvényűnek
elismerte az Etikai Kódex elvárásait. Az Etikai Kódex elfogadásától lép életbe. A szervezet etikai
elvárásai érvényesek minden olyan helyen, ahol a szervezet képviseletében tagja fellép (a Szervezeti
és Működési Szabályzatban megengedett feltételeket figyelembe véve), illetve a szervezettagok
egymás közötti, valamint külső gazdasági kapcsolataikban.
A Salgótarjáni Innovációs Központ tagjaitól elvárt követelmények:
Tanúsítsanak lojalitást a szervezet és törekvései iránt. Meggyőzően és eredményesen képviseljék a
szervezet céljait és érdekeit. A szervezet tagjai tevékenységük során törekedjenek a szervezet jó
hírnevének, függetlenségének, pártatlanságának megőrzésére.
Lépjenek fel az etikai normákat sértő magatartással szemben. Munkájukat becsülettel, a tőlük
elvárható tisztességgel, szakmai gondossággal, hozzáértéssel és felelősséggel végezzék.
A vonatkozó jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően dolgozzanak, alakítsák ki
szakvéleményüket. Tartózkodjanak minden olyan tevékenységtől, amely jogszabályellenes vagy belső
szabályzatot sért, illetve nem méltó a Salgótarjáni Innovációs Központ céljaihoz.

Tartsák tiszteletben a Salgótarjáni Innovációs Központ céljait, járuljanak
megvalósulásához, illetve munkájukat a közérdek szem előtt tartásával végezzék.
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Kizárólag olyan tevékenységet végezzenek, amelyhez rendelkeznek a szükséges ismeretekkel,
szakértelemmel, tapasztalattal, illetve gondoskodjanak megfelelő szakértő bevonásáról.
Tevékenységüket a standardokon alapuló iránymutatásokkal, ajánlásokkal és módszertani
útmutatókkal összhangban legjobb tudásuknak megfelelően végezzék. Törekedjenek szakmai
ismereteiknek, tevékenységük hatékonyságának és minőségének folyamatos fejlesztésére.
A Salgótarjáni Innovációs Központ képviseletében eljáró személyek kötelezettségei:
Tartsák be a szóban és írásban kötött ígéreteket, megállapodásokat. Ha a szervezet érdekeit sértő
eseményt tapasztalnak, vagy ilyen információhoz jutnak, határozottan lépjenek fel a helyzet
tisztázására, erre hívják fel a Felügyelő Bizottság, Taggyűlés figyelmét.
Üzleti kapcsolataikban a partnerekről azok hozzájárulása nélkül bizalmas jellegű adatokat,
információkat ne adjanak ki. Nyilvános közéleti megnyilatkozásaik ne legyenek olyan jellegűek,
amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják a szervezet megítélését.
A szervezet nevében, képviseletében nyilatkozók vállaljanak személyes felelősséget
nyilatkozataikért. A tisztségükkel járó feladatokat körültekintően, felelősséggel, a Szervezeti és
Működési Szabályzatban megfogalmazott célokat szem előtt tartva lássák el. A képviselők tudatában
vannak annak, hogy lelkiismeretes és aktív részvételük a központ munkájában a Szervezet
zökkenőmentes működésének a záloga.

