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DEAR COLLEAGUES,

Increasing globalization, growing competition as well as social 
and climate policy challenges worldwide: It has never been so 
important for an international company to operate by unified 
standards. Acting with integrity, responsibility and in an exem-
plary manner is a part of Knorr-Bremse Group’s company con-
cept as a global technology leader. Therefore, in addition to 
our corporate values, we have adopted a Code of Conduct, the 
binding principles and rules of which apply to all of us as 
Knorr-Bremse employees.

A POLICY FOR ALL EMPLOYEES WORLDWIDE

This Code of Conduct is designed to provide guidance for all of 
us in our interactions with employees, colleagues, as well as 
with our customers, business partners and for our behaviour in 
the social environment in which we operate. It sets standards 
of an integrated and correct business conduct and helps us 
maintain an ethical and legitimate behaviour in our daily work. 
We expect all employees not only to observe internal regula-
tions, but also to comply with all laws, avoid conflicts of inter-
est, safeguard the company’s assets, support workplace safety, 
ensure high product quality, respect climate and environmen-
tal protection and to operate in conformity with our corporate 
values and principles. Over the past few years, the Code of 
Conduct has enabled us to create a working environment at 
Knorr-Bremse that is characterized by integrity, respect and fair 
and responsible behaviour. We would like to maintain and fur-
ther strengthen this success. Therefore, please continue to 
complete the eLearning on this Code of Conduct every two 
years.

TISZTELT KOLLÉGÁK

Szerte a világban fokozódó globalizációval, növekvő versennyel, 
valamint a társadalmi- és klímapolitikai kihívásokkal szembesül-
ünk: Az egységes sztenderdek szerinti működés még soha nem 
volt ilyen fontos egy nemzetközi vállalat számára. Vezető globá-
lis technológiai vállalatként a Knorr-Bremse Group vállalatai a 
csoport koncepciójának megfelelően, integritással, felelősséggel 
és példamutatással végzik munkájukat. Éppen ezért vállalati ér-
tékeinken túlmenően megalkottuk magatartási kódexünket, 
ami a Knorr-Bremse valamennyi munkavállalójára érvényes 
kötelező alapelveket és szabályokat tartalmazza.

A VILÁGSZERTE DOLGOZÓ MUNKAVÁLLALÓKRA VONAT-
KOZÓ SZABÁLYZAT

Ez a magatartási kódex azért került megalkotásra, hogy irány-
mutatásként szolgáljon mindannyiunk számára a munkavál-
lalóinkkal, kollégáinkkal, ügyfeleinkkel, üzleti partnereinkkel, és a 
bennünket körülvevő társadalmi környezettel folytatott interak-
cióink során. Meghatározza a koordinált és helyes üzleti 
magatartás sztenderdjeit, valamint a napi munkánk során 
követendő etikus és jogszerű magatartásra vonatkozó szabályo-
kat. Munkavállalóinktól nem csupán a belső szabályok figyelem-
be vételét, hanem a jogszabályi előírásoknak való megfelelést, 
az összeférhetetlen helyzetek elkerülését, a vállalati erőforrások 
védelmét, a magas termékminőség fenntartását, a klíma- és 
környezetvédelmi szempontok figyelembe vételét, valamint a 
vállalati értékeinknek és alapelveinknek való megfelelést is 
elvárjuk. Az elmúlt néhány évben a magatartási kódex segítsé-
gével olyan munkakörnyezetet hoztunk létre a Knorr-Bremse 
csoportnál, amit integritás, tisztelet, valamint tisztességes és 
felelős magatartás jellemez. Ezt a sikert a továbbiakban is fenn 
szeretnénk tartani, illetve tovább kívánjuk erősíteni. Éppen ezért 
két évenként Önnek is el kell végeznie a magatartási kódexszel 
kapcsolatos eLearning képzésünket.
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PURSUING VALUES AND PRINCIPLES: THE FOUNDATION 
OF OUR COEXISTENCE
Whether in person at one of our locations worldwide or in dig-
ital communication: All our activities affect the daily interac-
tion at Knorr-Bremse, but also the corporate culture and repu-
tation of our company. It is therefore up to all of us to live up to 
our values and fundamental principles and to let them guide 
our actions. Every manager and every employee is responsible 
for ensuring that their conduct complies with the principles 
set out in this Knorr-Bremse Code of Conduct. 

Your Executive Board

ÉRTÉKEK ÉS ALAPELVEK KÖVETÉSE: KÖZÖS MUNKÁNK 
ALAPJA
Teljesen mindegy, hogy személyesen, a világ valamelyik szegle-
tében működő szervezeti egységünknél, vagy digitális kommu-
nikáció útján: Minden cselekedetünk hatással van napi 
együttműködésünkre a Knorr-Bremse vállalatnál, de hatással 
van vállalati kultúránkra és vállalatunk jó hírnevére is. Éppen 
ezért mi vagyunk a felelősek azért, hogy értékeink és alapvető 
elveink betartásra kerüljenek, mint ahogyan az is, hogy ezeken 
alapuljanak a cselekedeteink is. Minden vezető és minden mun-
kavállaló felelősséggel tartozik azért, hogy magatartása meg-
feleljen a Knorr-Bremse magatartási kódexében lefektetett ala-
pelveknek. 

Az Igazgatóság

       Dr. Jan Mrosik                 Dr. Peter Laier                 Dr. Claudia Mayfeld                 Frank Markus Weber                 Dr. Jürgen Wilder
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PREAMBLE
This Code of Conduct contains important fundamental princi-
ples and provides guidance on appropriate handling of day-to-
day business as well as strategic action and planning. It is based 
not only on our corporate values, but also on the initiative of the 
UN Global Compact. The Code of Conduct is an expression of 
our determination to observe fair and sustainable business 
practices and to base our actions on ethical and responsible 
principles.   

SCOPE
As a responsible company, Knorr-Bremse actively encourages 
the observance and compliance with the following principles. 
This Code of Conduct applies to all employees of the Knorr-
Bremse Group worldwide. Regional codes and guidelines 
within the Group may specify these, as long as they do not 
contradict the following basic principles.

1.  COMPLIANCE WITH LAWS AND 
DIRECTIVES

We observe the statutory and corporate regulations that apply to 
our work. Furthermore, we examine carefully which good com-
pany practices should be used in support of responsible corpo-
rate governance.

2.  INTEGRITY AND CORPORATE  
GOVERNANCE

Our actions are based on generally accepted values and prin-
ciples in particular on integrity, transparency, respect, open-
ness and non-discrimination. Knorr-Bremse pursues reputable 
and acknowledged business practices and promotes fair com-
petition.

3.  DEALINGS WITH ONE ANOTHER 
AND WORKING CONDITIONS

We intend to create a safe and attractive working environment 
in which trust, teamwork, diversity, acceptance of responsibility 
as well as a fair and respectful interaction with each other are 
valued and pursued. We support and respect the protection of 
international human rights in line with the United Nations Uni-
versal Declaration of Human Rights and ensure that these are 
complied with.
 
A) PERSONAL RIGHTS AND PRIVACY
We respect and protect the dignity, personal rights, privacy 
and personal data of each individual. 

ELŐSZÓ
Ez a magatartási kódex fontos alapelveket tartalmaz, és irány-
mutatást ad a mindennapi üzletvitel, valamint a stratégiai cse-
lekvés és tervezés tekintetében. Megalkotása során vállalati 
értékeink mellett az ENSZ globális megállapodását is figye-
lembe vettük. Ez a magatartási kódex a tisztességes és fenn-
tartható üzleti gyakorlat iránti elkötelezettségünket fejezi ki, 
és megalapozza az etikusságra és felelősségre épülő magatar-
tásunkat.  

HATÁLY
Felelős vállalatként a Knorr-Bremse aktívan elkötelezte magát 
az alábbi elvek figyelembe vételére, és az azoknak való megfe-
lelésre. Ez a magatartási kódex a világ bármely részén működő 
Knorr-Bremse Group vállalat összes munkavállalójára vonatko-
zik. A csoporton belüli regionális kódexek és irányelvek rendel-
kezései akkor alkalmazhatók, ha nem ellentétesek az alábbi 
alapelvekkel.

1.  A JOGSZABÁLYOKNAK ÉS AZ IRÁNY-
ELVEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG

Figyelembe vesszük a munkánkra vonatkozó jogszabályi és válla-
lati előírásokat. Ezen túlmenően gondosan megvizsgáljuk azt is, 
hogy milyen jó vállalati gyakorlatok szükségesek felelős vállalatirá-
nyításunk támogatására.

2.  INTEGRITÁS ÉS FELELŐS  
VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

Cselekedeteink általánosan elfogadott értékeken és elveken, 
különösen az integritáson, az áttekinthetőségen, a tiszteleten, 
a nyitottságon és a diszkrimináció-mentességen alapulnak. A 
Knorr-Bremse bevett és elfogadott üzleti gyakorlatra törekszik, 
és támogatja a tisztességes üzleti versenyt.

3.  MÁSOKKAL FOLYTATOTT ÜZLETI KAP- 
CSOLAT ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK

Olyan biztonságos és vonzó munkakörnyezet megteremtésére 
törekszünk, amelyben támogatott értéknek számít a bizalom, a 
csapatmunka, a diverzitás, felelősség felvállalása, valamint a 
másokkal történő tiszteletteljes interakció. Támogatjuk és tisz-
teletben tartjuk a nemzetközi emberi jogoknak az ENSZ embe-
ri jogok egyetemes egyezménye szerinti védelmét, és mindent 
megteszünk az egyezmény betartása érdekében.
 
A) SZEMÉLYISÉGI JOGOK ÉS MAGÁNÉLET
Tiszteletben tartjuk és védjük mindenki méltóságát, személyi-
ségi jogait, magánéletét és személyes adatait. 
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B) HEALTH AND SAFETY
We make ongoing efforts to improve the health and occupa-
tional safety for our employees, in particular by ensuring a safe 
working environment. In order to minimize the risks for em-
ployees, we are committed to taking the best possible mea-
sures to prevent accidents and occupational illnesses.

C)  BAN ON DISCRIMINATION AND PROTECTION 
AGAINST HARASSMENT

We are committed to equal opportunities and equal treat-
ment for all employees. We offer our employees equal career 
opportunities and do not tolerate discrimination or harass-
ment of any kind. Every employee is obliged to respect the 
personal sphere of the other employees. Sexual harassment 
and bullying are not tolerated.

D) FREEDOM OF EXPRESSION
We grant and protect the employees’ freedom of opinion and 
their right to freedom of expression.

E) BAN OF CHILD LABOUR AND FORCED LABOUR
We observe the ban on child labour in accordance with the 
International Labour Organization (ILO) standards. No one 
must be forced into employment or work against their will.
 
F) REMUNERATION AND WORKING TIME
We observe the current laws and regulations on remuneration 
and ensure that employees receive an appropriate pay. We ad-
here to the relevant protective regulations and working hours 
regulations worldwide.

G) EMPLOYEE RIGHTS
We respect the employees’ freedom of association, freedom of 
assembly and their right to collective wage bargaining, pro-
vided that this is legally permissible and possible in the re-
spective country. Members of employee organizations or 
trade unions are neither favoured nor disadvantaged.

4.  DEALING WITH  
SUPPLIERS, CUSTOMERS  
AND OTHER  
BUSINESS PARTNERS

We are aware that we represent the company through our be-
haviour, thereby shaping its reputation externally, and influenc-
ing its culture on the inside. All employees treat others in the 
same way as they expect to be treated themselves and act in 
accordance with this Code of Conduct.

B) EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Folyamatosan törekszünk munkatársaink munkaegészségügyi 
és -biztonsági körülményeinek javítására, különös tekintettel a 
biztonságos munkakörnyezetre. A munkavállalókat fenyegető 
kockázatok minimalizálása érdekében a lehető leghatéko-
nyabb intézkedéseket foganatosítjuk a balesetek és a munka-
végzésssel kapcsolatos betegségek megelőzése érdekében.

C)  A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS TILALMA ÉS 
VÉDELEM A ZAKLATÁSSAL SZEMBEN

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy minden munkavállalónk 
egyenlő lehetőségeket kapjon és azonos bánásmódban része-
süljön. Munkavállalóink számára azonos karrierlehetőségeket 
biztosítunk, és nem tűrjük el a hátrányos megkülönböztetés 
vagy a zaklatás egyetlen formáját sem. Minden munkavállaló-
nak tiszteletben kell tartania más munkavállalók magánszférá-
ját. Nem tűrjük a szexuális zaklatást és a megfélemlítést.

D) A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADSÁGA
Munkavállalóink számára lehetőséget biztosítunk véleményük 
kinyilvánítására, önkifejezésükre, és védjük ezeket a szabadsága-
ikat.

E)  A GYERMEKMUNKA ÉS A KÉNYSZERMUNKA ÜLDÖZÉSE
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) előírásainak megfe-
lelően elítéljük a gyermekmunkát. Akarata ellenére senki se 
kényszeríthető munkavégzésre.
 
F) JAVADALMAZÁS ÉS MUNKAIDŐ
Betartjuk a javadalmazásra vonatkozó hatályos jogszabályokat és 
meggyőződünk arról, hogy a munkavállalók megfelelő fizetést 
kapjanak. Világszerte figyelembe vesszük az adott országban ér-
vényes védelmi előírásokat és a munkaidő-szabályozásokat.

G) A MUNKAVÁLLALÓK JOGAI
Tiszteletben tartjuk a munkavállalók egyesülési szabadságát, 
gyülekezési szabadságát és kollektív érdek-érvényesítésre vo-
natkozó jogát, feltéve, hogy ez az adott országban jogilag en-
gedélyezett és lehetséges. Nem juttatjuk előnyökhöz, de nem 
is diszkrimináljuk a munkavállalói szervezetek és a szakszerve-
zetek tagjait.

4.  KÖVETENDŐ MAGATARTÁS  
BESZÁLLÍTÓKKAL, ÜGYFELEKKEL  
ÉS MÁS ÜZLETI PARTNEREKKEL 
KAPCSOLATBAN

Tudatában vagyunk annak, hogy cselekedeteinkkel a vállalatot 
képviseljük, a vállalaton kívül hírnevét alakítjuk, a vállalaton belül 
pedig a vállalati kultúrát befolyásoljuk. Minden munkavállalónak 
úgy kell bánnia másokkal, mint amilyen bánásmódot másoktól 
saját maga is elvár, és a magatartási kódexnek megfelelően kell 
viselkednie.
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A) COMPETITION AND ANTITRUST LAW
We are committed to complying with the rules of Fair Competi-
tion. In particular to avoid antitrust violations, it is not permitted 
to conclude agreements with competitors on
  prices, margins, costs, volumes, production performance, ten-
ders, distribution or other factors that affect the company’s 
conduct,

 non-competition, submission of sham offers or
 apportionment out of customers, markets, areas, production 

programs or similar.

Further details are provided in KB Group Compliance Guideline 
on fair Competition.

B) BAN OF CORRUPTION AND BRIBERY
We reject all forms of corruption, including blackmail and 
bribery. This applies to individuals, companies, as well as to 
authorities and other institutions. Therefore, employees must 
not demand, accept, offer or grant any unauthorized benefits 
during the course of their business activities. This does not 
include occasional gifts of symbolic value or appropriate 
event or meal invitations. Please refer to KB Group Compli-
ance Guideline on Gifts and Invitations for valid value limits. 
Further details are provided in KB Group Compliance Guide-
line on Anti-Corruption. Employees must immediately reject 
any demand for bribes or other benefits, both for business 
and private purposes.

C) AVOIDING CONFLICTS OF INTEREST
Conflicts of interest resulting from the employment relation-
ship must be avoided. Such a conflict exists when the personal 
interests of an employee or a third person compete with those 
of Knorr-Bremse. If a conflict of interest arises or exists, the em-
ployee must inform his or her manager or KB Group Compli-
ance (compliance@knorr-bremse.com). 

Employees are not allowed to run or work for a company that 
competes with or has a business relationship with Knorr-
Bremse. Excluded are activities that have demonstrably no in-
fluence on the activity at Knorr-Bremse. Nevertheless, they re-
quire prior written approval by KB Group Compliance.

Employees must not conduct business on behalf of a Knorr-
Bremse Group company with companies in which they, their 
immediate family members or their spouses are involved. Em-
ployees may own shares in a competitor company, supplier or 
customer, as long as the share does not allow influence on the 
management of the company. For publicly traded companies, 
this only applies if the share exceeds 5% of the share capital.

A) VERSENYJOGI ÉS TRÖSZTELLENES JOGSZABÁLYOK
Elkötelezett hívei vagyunk a tiszta versenyre vonatkozó szabá-
lyok betartásának. A trösztellenes szabályozások megszegésé-
nek megelőzése érdekében versenytársakkal nem köthetők 
megállapodások
  az árak, nyereségráta, költség, mennyiség, gyártási teljesít-
mény, benyújtandó pályázatok, elosztás vagy olyan más ténye-
zők tekintetében, amelyek a vállalat tevékenységét érintik,

 a verseny mellőzésével, színlelt ajánlatok adásával vagy
  ügyfelek, piacok, területek, gyártási programok, stb. felosztá-
sával kapcsolatban.

További részleteket a KB Group tisztességes versennyel kapcso-
latos megfelelőségi útmutatója tartalmaz.

B) A KORRUPCIÓ ÉS A MEGVESZTEGETÉS TILALMA
Visszautasítjuk a korrupció minden formáját, ideértve a zsarolást 
és a megvesztegetést is. Ez az egyénekre, a vállalatokra, valamint 
a hatóságokra és más intézményekre is vonatkozik. Éppen ezért 
a munkavállaló üzleti tevékenysége során nem kérhet, nem fo-
gadhat el, nem kínálhat vagy adhat semmiféle meg nem enge-
dett előnyt. Ez nem terjed ki az alkalmankénti szimbolikus ér-
tékű ajándékokra, illetve rendezvényre, illetve ebédre/vacsorára 
vonatkozó meghívásra. A hatályos értékhatárokat a KB Group 
ajándékokra és üzleti meghívásokra vonatkozó szabályzata tar-
talmazza. További részleteket a KB Group korrupcióellenes meg-
felelőségi útmutatója alatt találhat. A munkavállalóknak hala-
déktalanul vissza kell utasítaniuk az üzleti vagy magáncélból 
felajánlott minden kenőpénzt vagy más előnyt.

C) AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGEK MEGELŐZÉSE
Kerülni kell a munkaviszonnyal összeférhetetlen helyzeteket. 
Ilyen összeférhetetlen helyzet akkor keletkezik, ha a munkavál-
laló vagy harmadik fél személyes érdeke a Knorr-Bremse érde-
keivel ütközik. Összeférhetetlen helyzetének kialakulása vagy 
fennállása esetén a munkavállalónak erről a tényről tájékoztat-
nia kell felettesét, vagy a KB Group Compliance-t (compli-
ance@knorr-bremse.com). 

A munkavállalók nem működtethetnek olyan vállalkozást és 
nem is lehetnek alkalmazottai olyan vállalkozásnak, ami a 
Knorr-Bremse versenytársa, vagy azzal üzleti kapcsolatban áll. 
Ez nem vonatkozik azokra a tevékenységekre, amelyek nyilván-
valóan nem kapcsolódnak a Knorr-Bremse tevékenységéhez. 
Ebben az esetben is be kell szerezni azonban a KB Group 
Compliance előzetes írásos engedélyét.

A Knorr-Bremse Group vállalata nevében a munkavállalók nem 
folytathatnak üzleti kapcsolatot olyan vállalatokkal, amelyek-
ben ők, közvetlen hozzátartozójuk vagy házastársaik érintet-
tek. A munkavállalók tulajdonában mindaddig lehetnek ver-
senytárs vállalatok, beszállítók, vagy ügyfelek részvényei, amíg 
ezek nem teszik lehetővé a vállalat vezetésének befolyásolását. 
A tőzsdei vállalatoknál ez az előírás csak akkor alkalmazandó, 
ha a munkavállaló tulajdonában lévő részvények összértéke 
meghaladja az alaptőke 5%-át. 6
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Please refer to KB Group Compliance Guideline on Conflict of 
Interests.

D) EXPECTATIONS OF BUSINESS PARTNERS
We expect our business partners to act in accordance with the 
principles of this Code of Conduct and to observe all statutory 
requirements – in particular those relating to avoidance of cor-
ruption, respect for human rights, compliance with the laws 
against child labour, taking responsibility for the health and 
safety of their employees and compliance with the relevant 
laws and standards on environmental protection. 

5.  PROTECTION OF COMPANY  
PROPERTY / CONFIDENTIALITY

Company property may only be used for business purposes, 
unless otherwise arranged in individual cases. Employees are 
required to protect the company’s property from loss, theft or 
misuse. Employees must maintain confidentiality of all com-
pany and business secrets both during and after the termina-
tion of the employment relationship.

6. PRODUCT SAFETY AND QUALITY
Knorr-Bremse stands for products and services of the highest 
quality. We are determined to meet the high expectations of 
our customers and partners in terms of quality, safety and 
functionality of our products and services. At the same time, 
we strive to continuously improve the quality of Knorr-Bremse 
products and services.

7. EXPORT CONTROL
We comply with the export controls and customs laws in each 
country of our business. All employees involved in the import 
and export of goods, services, software or technology must 
observe the relevant export control laws and import/export 
regulations. 

8.  CLIMATE AND ENVIRONMENTAL 
PROTECTION

We observe the regulations and standards for the protection 
of the environment and implement appropriate measures and 
mechanisms at our sites. Furthermore, we as a company are 
committed to making an effective contribution to the reduc-
tion of CO2 emissions. Our aim is to minimize any environmen-
tal impact from our business activities as far as possible and to 
continuously expand our activities to protect the climate and 
the environment. 
 

Vegye figyelembe: KB Group összeférhetetlenségi megfelelő-
ségi útmutatója.

D) AZ ÜZLETI PARTNEREINKKEL SZEMBENI ELVÁRÁSOK
Üzleti partnereinktől elvárjuk, hogy a magatartási kódex alap-
elveivel összhangban cselekedjenek, és betartsanak minden 
jogszabályi követelményt - különösen azt, hogy betartsák a 
korrupció elkerülésével, az emberi jogok tiszteletben tartásá-
val, a gyermekmunka-ellenes jogszabályoknak való megfele-
léssel, a munkavállalóik egészségére és biztonságára vonatko-
zó követelményeket, valamint a környezetvédelemre vonatko-
zó hatályos jogszabályokat és szabványokat. 

5.  A VÁLLALAT TULAJDONÁNAK  
VÉDELME / TITOKTARTÁS

Egyedi esetekben meghatározott kivételektől eltekintve a vál-
lalat vagyona kizárólag üzleti célra használható. A munkaválla-
lóknak meg kell védeniük a vállalat vagyonát a megsemmisü-
léstől, ellopásuktól, vagy a velük való visszaéléssel szemben. A 
munkavállalóknak munkaviszonyuk fennállása alatt és meg-
szűnését követően is meg kell őrizniük a vállalati és az üzleti 
titkokat.

6. TERMÉKBIZTONSÁG ÉS -MINŐSÉG
A Knorr-Bremse a legmagasabb minőségi színvonalat várja el 
termékei és szolgáltatásai tekintetében. Eleget kell tennünk 
azoknak a magas elvárásoknak, amelyeket ügyfeleink és part-
nereink támasztanak termékeink és szolgáltatásaink minősé-
gével, biztonságával és működőképességével kapcsolatban. 
Ezzel egyidejűleg folyamatosan törekszünk a Knorr-Bremse 
termékei és szolgáltatásai minőségének javítására.

7. KIVITELI ELŐÍRÁSOK
Minden olyan országban megfelelünk az exportkorlátozások-
nak és vámjogi előírásoknak, ahol üzleti tevékenységet vég-
zünk. Az áruk, szolgáltatások, szoftverek vagy technológiák im-
portjával és exportjával foglalkozó munkavállalóknak be kell 
tartaniuk az exportot szabályozó hatályos jogszabályokat, és az 
import/export szabályozásokat.

8.  KLÍMA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
Figyelembe vesszük a környezet védelmével kapcsolatos sza-
bályokat és szabványokat, és telephelyeinken ezeknek, megfe-
lelő intézkedéseket és mechanizmusokat vezetünk be és mű-
ködtetünk. Ezen túlmenően vállalatként elkötelezettek va-
gyunk a CO2 kibocsátás hatékony csökkentése iránt. Az a cé-
lunk, hogy a lehetséges minimumra csökkentsük az üzleti 
tevékenységünkkel kapcsolatos környezeti hatásokat, és folya-
matosan bővítsük klíma- és környezetvédelmi intézkedéseink 
körét. 
 

7

https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/guid/4099f0ad-2f4a-3610-65ac-fc283f58c7f6
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/guid/4099f0ad-2f4a-3610-65ac-fc283f58c7f6
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/guid/4099f0ad-2f4a-3610-65ac-fc283f58c7f6
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/documents/Portal_documents/Documents_for_all/Our%20Company/Compliance/Conflicts%20of%20Interest%20Guideline%20(Englisch).pdf
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/documents/Portal_documents/Documents_for_all/Our%20Company/Compliance/Conflicts%20of%20Interest%20Guideline%20(Englisch).pdf
https://portal.corp.knorr-bremse.com/irj/go/km/docs/guid/4099f0ad-2f4a-3610-65ac-fc283f58c7f6


MAGATARTÁSI KÓDEX

A-
SO

-0
23

0-
EN

/H
U 

   V
ers

ion
  M

ay
 20

21

Knorr-Bremse AG 

Moosacher Str. 80
80809 Munich 
Germany 

We support climate and environmental protection through a 
precautionary approach and take initiatives to further 
strengthen the sense of responsibility of employees and sup-
pliers. We consistently promote the development and dissem-
ination of climate and environmentally friendly technologies, 
also by expanding our business areas to include processes for 
environmental and resource conservation and by increasing 
the energy efficiency of our products in production and ap-
plication.

9. SOCIAL COMMITMENT
Knorr-Bremse supports social and charitable institutions and en-
courages voluntary commitment of its employees. Through 
Knorr-Bremse Global Care, with its independent non-profit or-
ganizations in Germany, Hong Kong and the USA, we addition-
ally support people in need all over the world who suffer from 
environmental disasters, accidents, military conflicts, poverty 
and disease. For this purpose, we are focusing on projects in the 
areas of education and WASH (water, sanitation and hygiene) as 
well as on emergency aid after natural disasters.

10. INFRINGEMENTS
Employees are required to report any infringements of the 
Code of Conduct principles summarized herein to their man-
ager or KB Group Compliance (compliance@knorr-bremse.
com). All violation reports are consistently followed up and 
proven misconduct is sanctioned appropriately.

It is the responsibility of every manager in the Knorr-Bremse 
Group to ensure that all employees are familiar with this Code 
of Conduct and to comply with its provisions at all times. If you 
have any questions regarding this Code of Conduct, please 
contact your manager for further guidance. You can also con-
tact KB Group Compliance, which is entrusted with the imple-
mentation and enforcement of the Code of Conduct, via the 
Intranet or directly via the e-mail address compliance@knorr-
bremse.com. For sharing information on serious violations 
anonymously with KB Group Compliance you can also use our 
external notification system, which can be called up world-
wide at https://knorr-bremse.integrityplatform.org.
 

Megelőző intézkedésekkel támogatjuk a klíma- és környe-
zet-védelmet, és mindent megteszünk munkavállalóink és be-
szállítóink felelősségérzetének erősítése érdekében. Folyama-
tosan támogatjuk a klíma- és környezetbarát technológiák fej-
lesztését és elterjesztését, üzleti területünk bővítése során a 
környezet és az erőforrások megőrzésére törekszünk, és előállí-
tásuk és alkalmazásuk során mindent megteszünk termékeink 
energiahatékonyságáért.

9. TÁRSADALMI ELKÖTELEZETTSÉG
A Knorr-Bremse támogatja a szociális és jótékonysági szerveze-
teket, és munkavállalóit is önkéntes tevékenységre bátorítja. A 
Németországban, Hong Kongban, és az USA-ban független 
non-profit szervezetekkel rendelkező Knorr-Bremse Global Care 
segítségével katasztrófák, balesetek, katonai műveletek, sze-
génység és járványok miatt szükséghelyzetbe került embereket 
is támogatunk. Ennek érdekében oktatási, és WASH (víz, egész-
ségügy és higiénia) projektekre összpontosítunk, továbbá se-
gélyt küldünk természeti katasztrófákat követően.

10. JOGSÉRTÉSEK
A munkavállalóknak a magatartási kódexben foglalt alapelvek 
megsértését jelenteniük kell felettesüknek vagy a KB Group 
Compliance felé (compliance@knorr-bremse.com). Minden 
egyes jogsértésre vonatkozó bejelentés következetesen feldol-
gozásra kerül, és a visszaélések megfelelően szankcionálásra 
kerülnek.

A Knorr-Bremse Group valamennyi vezetőjének meg kell győ-
ződnie arról, hogy a munkavállalók mindegyike ismeri a maga-
tartási kódexet, és folyamatosan betartja előírásait. A magatar-
tási kódexszel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal 
feletteséhez. A magatartási kódex alkalmazásával és végrehaj-
tásával kapcsolatban a KB Group Compliance csoportjához is 
fordulhat az Intranet vagy közvetlenül az alábbi címre küldött 
elektronikus levélben: compliance@knorr-bremse.com. A sú-
lyos jogsértésekkel kapcsolatban a világ bármely részéről elér-
hető alábbi elérhetőségen tehet bejelentést a KB Group felé: 
https://knorr-bremse.integrityplatform.org.
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