
GfK Csoport I Társadalmi és etikai elkötelezettség

Világvállalatként feladatunknak érezzük, hogy az egész GfK-Csoporton belül 
olyan bizalmon és tiszteleten alapuló munkakörnyezetet alakítsunk ki, ahol 
nincs helye a hátrányos megkülönböztetésnek és zaklatásnak. A vállalat 
minden tagja elkötelezi magát amellett, hogy folyamatosan támogatja a 
méltányos szemléletű munkakörnyezet kialakítását.

A GfK szociális chartája határozza meg azon emberi jogokat és etikai 
szabályokat, amelyek alapján a világ minden részén működtetjük 
vállalatainkat.

A chartában leírt alapelvek ismertetik, hogy az alkalmazottaknak 
hogyan kell viselkedniük az egyes országok jogszabályainak, kultu-
rális hagyományainak és munkaügyi megállapodásainak tiszteletben 
tartása mellett.

Ezen alapelvek biztosítják, hogy munkatársaink olyan környezetben tudjanak 
osztozni a szervezet növekedésének és munkájának előnyeiben, ahol valóban 
értékelik őket.

A GfK elkötelezett 
amellett, hogy 
elősegítse az 
esélyegyenlőség 
és sokféleség 
megvalósulását.

A méltányos munkahelyi környezetért

GFK SZOCIÁLIS CHARTA
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A GfK-ról
A GfK megbízható forrásként, releváns piaci és fogyasztói információkkal segíti ügyfeleit sikeres üzleti döntéseik meghozatalában. Már több, mint 
80 évnyi tudományos tapasztalat alapján dolgozunk, több mint 13000 elkötelezett szakértőnkkel együtt, jelenleg világszerte több mint 100 
országban. Szolgáltatásaink alapját egyrészt globális megoldásaink, másrészt helyi piaci ismeretünkön alapuló insightjaink képezik. Insightokká 
formáljuk adatainkat, egyrészt innovatív technológiáink, másrészt kutatási megoldásaink alkalmazásával, így biztosítva ügyfeleink számára, hogy 
versenyelőnyhöz jussanak, és széleskörű ismeretekkel rendelkezzenek a fogyasztók viselkedéséről és döntéseiről.
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ALAPELVEK

A világszerte jelen lévő GfK csoport az ENSZ 
Emberi Jogok Nyilatkozatában és az Európai Unió 
Alapjogi és Szociális Chartájában meghatározott 
alapelveket alkalmazza. Ezek az emberi méltóság, 
szabadság, egyenlőség és szolidaritás egyetemes 
értékei.

1. Egyenlő bánásmód
Elkötelezettek vagyunk az esélyegyenlőség és a 
sokszínűség biztosítása mellett, és senkit nem 
különböztetünk meg hátrányosan nemi, faji vagy 
etnikai hovatartozása, vallása és meggyőződése, 
fogyatékossága, életkora és szexuális irányultsága 
alapján.

2. Munkahelyi egészség, biztonság és méltóság
Minden GfK-munkavállalónak joga van az egész-
ségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben 
tartó munkafeltételekhez. A munkahelyi egészség, 
biztonság és méltóság javítását célzó valamennyi 
intézkedést prioritásként kell kezelni, aktívan kell 
végrehajtani és meg kell erősíteni.

3. Javadalmazás
Az adott ország munkaerőpiaca és az egyéni vagy 
kollektív szerződéses megállapodások figyelembe 
vételével biztosítjuk az alkalmazottaink észszerű 
javadalmazásra való jogát.

4. Munkaidő
Megfelelünk a munkaidőre és fizetett szabadságra 

vonatkozó helyi jogszabályoknak és 
megállapodásoknak.

5. Képesítés
A GfK alkalmazottait képzettségük, 
képességeik, alkalmasságuk és a 
bennük rejlő potenciál alapján vá-
lasztjuk ki, alkalmazzuk és léptet-
jük elő. Az alkalmazottak és a  
vállalat érdekében is nagy hang-

súlyt fektetünk a képességfejlesztésre és mobili-
tásra, hogy garantálni tudjuk a magas színvonalú 
teljesítményt és munkaminőséget. Elkötelezettek 
vagyunk amellett, hogy fejlődési lehetőségeket 

kínáljunk, miközben bátorítjuk alkalmazottainkat 
az önálló kezdeményezésre, mellyel biztosítják és 
megerősítik munkahelyük fenntarthatóságát.

6. Egyesülés szabadsága
Tiszteletben tartjuk munkatársaink azon jogát, 
hogy szervezeteket hozzanak létre és szerveze-
tekhez csatlakozzanak annak érdekében, hogy jogi 
keretek között hangot adhassanak aggályaiknak 
fontos kérdésekben. A GfK és a munkavállalói 
szervezetek konstruktív, nyitott, megbízható mó-
don fognak együttműködni. Vitás helyzetben is a 
cél a különböző érdekek közötti igazságos egyen-
súly kialakítása.

7. Vállalati párbeszéd
Bátorítjuk a különböző szinteken és területeken 
megvalósuló vállalati párbeszédet, hogy ezáltal 
elősegítsük a vállalat és alkalmazottai vagy alkal-
mazotti képviselői közötti információmegosztást 
és -cserét, továbbá hogy erősítsük a kölcsönös 
bizalmat és a békés munkakörnyezetet.

Ezek az alapelvek 
biztosítják, hogy 
munkatársaink egy 
olyan környezetben 
tudjanak dolgozni, ahol 
valóban értékelik őket.

Az alábbi képen: a GfK az emberek vállalata – a vállalatunk 
magját az alkalmazottaink képezik


