
 
SunMoney Etikai Kódex 

1. A SunMoney Etikai Kódex célja 

A SunMoney Etikai Kódex (továbbiakban: „Etikai Kódex”) célja, hogy egységes 
iránymutást és szabályrendszert biztosítson az etikus közösségépítéshez, a 
SunMoney regisztrált tagjai számára (továbbiakban: „Közösségépítők”). 

Fogalommeghatározás: 

SunMoney: jelenti az Üzletpolitikai Szabályzatban SunMoney-ként definiált jogi 
személyt. 

Community board: A SunMoney Tagja ibó l á l ló fé lévente - a 
www.sunmoney.com weboldalon közzétett feltételeknek megfelelően - 
megválasztott 3 fős testülete. A Community board tagjai jogosultak a SunMoney 
Vezetősége felé írásban az Etikai Kódex módosítását célzó módosító-javaslat 
benyújtására. A Community board tagjai sorából 1 főt delegálnak az Etikai 
Tanácsba. 

Etikai Tanács: Az Etikai Tanács jogosult a SunMoney Tagjait érintő 
szankciókról dönteni. Az Etikai Tanács ügyrendjét maga állapítja meg. Az Etikai 
Tanácsba a SunMoney executive boardja 1 főt, a SunMoney advisory boardja 1 
főt, valamint a Community board is 1 főt delegál.  

1.1 Az Etikai Kódex-szel kapcsolatos alapvető rendelkezések 

Az Etikai Kódex elfogadásának és módosításának joga mindenkori Etikai 
Tanácsot illeti meg, amely ülésének kezdeményezését az executive board 
delegáltja hívja össze, azzal, hogy évente legalább egy ülést kell tartani. Az 
Etikai Tanács határozatait egyszerű többséggel hozza meg. Az Etikai Kódex 
nem tartalmazhat ellentétes elemeket a SunMoney Üzletpolit ikai  
szabályzatával. Az Etikai Kódex által nem érintett pontokban a Közvetlen 
Értékesítők Szövetségének Etikai Kódexe az irányadó. 

 

http://www.sunmoney.com


1.2. Az Etikai Kódex hatálya 

a.) Személyi hatály 

Az Etikai Kódex hatálya kiterjed a SunMoney valamennyi regisztrált tagjára. 

b.) Időbeli hatály 

Az Etikai Kódex a kihirdetése napjától hatályos (a kihirdetés a 
www.sunmoney.com-on keresztül történik). 

1.3. Az Etikai Kódex megszegése 

Az Etikai Kódex megszegését a Közösségépítő köteles az Etikai Tanács 
tudomására hozni a tudomásszerzéstől számított 30 napon belól az 
(ethics@sunmoney.com webcímen keresztül) a lehető legrészletesebb 
alátámasztással (pl. tanú, egyéb tárgyi bizonyíték). Az Etikai Kódexet megszegő 
Közösségépítő sujtó szankcióról a SunMoney vezetősége -e döntenek. 
Ennek a legsúlyosabb formája az SunMoney közösségből való kizárás. 

2. A Közösségépítők emberi kapcsolatai 

2.1. A SunMoney közösség tagjaival 

a.) A Közösségépítő tisztelettel bánik SunMoney vezetőségével, valamint a 
Közösségépítőkkel. A Közösség Tagjaival úgy viselkedik, ahogy szeretné, hogy 
vele viselkedjenek. 

b.) Nem kér kölcsön a Közzöség tagjaitól és nem is ad kölcsön nekik. 

c.) Testvérvonalaival nem oszt meg az üzletére, stratégiájára, pontértékeire, 
üzleti életjeleire vonatkozó információt és nem vesz részt ilyen tárgyú 
beszélgetésekben; felsővonala üzlete konkrét számadatai felől sem érdeklődik.  
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d.) Amennyiben nem Közvetlen Tagjaival konzultál, a Közösségében az érintett 
tag pozíciójáig közöttük elhelyezkedő aktív Közösség Tagjait értesíti a 
konzultáción elhangzott lényegi információkról. 

2.2.  SunMoney munkatársak és SunMoney helyi szerződött  Partnerek 
munkatársaik 

A Közösségépítők tisztelettel viselkedik a SunMoney illetve az szerződött 
Partnerei alkalmazottaival, kölcsönösen jó kapcsolat kialakítását és fenntartását 
tartva szem előtt. 

2.3. A társadalom, illetve a szélesebb közösség 

Az Közösségépítők betartja a rá vonatkozó hatályos jogszabályokat és 
általános társadalmi normákat. Magatartásával jó példát mutat környezetében. 

3. Rendezvények 

3.1.  Rendezvények szervezése: 

3.1.1. Hivatalos SunMoney bemutatókat, rendezvényeket csak a SunMoney, 
illetve  a területileg illetékes szerződött Partner engedélyezhet. 

3.1.2. Nem a SunMoney által, illetve a területileg illetékes szerződött Partner 
engedélyezett eseményen a céglogó, molinó, roll-up nem használható, kivéve 
SunMoney által erre a célra engedélyezett hivatalos anyagokat és anyagokon 
szereplő logókat, egyéb védjegyeket. 

3.2. A rendezvények kihirdetése 

50 főnél nagyobb létszámú rendezvényeket legalább két héttel előre jelenteni 
kell a SunMoney vagy a területileg illetékes szerződött Partner  felé, hogy 
Közösségépítők irányába kihirdetésre kerüljön. Ilyen rendezvény 
helyszínének, időpontjának változását, esetleges elmaradását a SunMoney 
vagy a területileg illetékes szerződött Partner felé jelezni kell. 



3.3. Részvétel a rendezvényeken 

A SunMoney rendezvényeken csak Közösségépítők vehetnek részt 
szervezőként, előadóként, elismertként, meghívóként vagy bármilyen más aktív 
szerepben. Nem Közösségépítő illetve más szervezet üzletépítői vendégként 
vehetnek részt, amennyiben meghívást kapnak. Rendezvény szervezésére 
jogosult Közösségépítők meghívhat nem Közösségépítők előadónak az 
SunMoney képviselője vagy területileg illetékes Partner beleegyezésével. 

A Közösségépítő a rendezvényre pontosan érkezik, házigazdaként viselkedik, 
és csak pozitívan, építő jelleggel nyilvánul meg, különösen a SunMoney -val 
kapcsolatban. A mobiltelefonokat és egyéb elektronikai eszközöket kikapcsolva 
vagy lenémítva tartja a rendezvény ideje alatt. 

Tartózkodik az alkoholfogyasztástól a rendezvény teljes időszaka alatt, nincs 
alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer befolyása alatt a rendezvényen. 
Legfeljebb épületen kívül, másokat nem zavarva dohányzik a rendezvény előtt, 
szüneteiben illetve után. 

A rendezvény ideje alatt csak indokolt esetben, a rendezvényt nem zavarva 
hagyja el a rendezvénytermet, vagy ha a rendezvénnyel kapcsolatos feladata 
van. 

Nyilvános beszédeiben tartózkodik egyes Közösségépítők illetve üzleti 
csoportok negatív és pozitív megkülönböztetésétől, obszcén kifejezések 
használatától, kerüli a nemre, bőrszínre, vallásra, politikai hovatartozásra 
történő utalásokat, és egyéb olyan témákat, amelyek mások számára 
elidegenítő, megosztó vagy sértő lehet. 

A rendezvényről hang- illetve mozgóképfelvételt készíteni, a rendezvény 
szervezőjének beleegyezésével lehet. 

3.3.1. Megjelenés 



Az Közösség Építők a rendezvényeken illetve üzleti találkozókon a mindenkori 
üzleti etikettnek megfelelő öltözékben jelenik meg, különösen executive szinten 
és felette. Mindenkor kerülendő a sportos öltözet illetve a sportcipő. 

 
3.3.2. Helyfoglalás 

Helyet csak a személyesen általa meghívott vendégeinek (tag-jelöltjeinek) tart 
fenn. 

3.3.3. A prezentáció tartalma 

A céges hivatalos bemutatókon csak az aktuális, hivatalos központi prezentáció 
vetíthető és tartható, mely változtatási joga a SunMoney-t illeti meg. Egyéb 
rendezvényen a felkérésnek megfelelő prezentáció tartandó. 

4. Szponzorálás, regisztráció 

4.1. Meghívottat tudtán kívül vagy beleegyezése nélkül regisztrálni tilos. Etikai 
vétségnek minősül ezentúl Meghívottat indokolatlanul regisztrálni oly módon, 
hogy az számára előnyt nem biztosít, különösen azzal a céllal, hogy harmadik 
személy Meghívó számára adott Meghívott regisztrálása rosszhiszemű célzattal 
lehetetlenné váljon.  

4.2. Prezentáción (Jelölt vagy nem jelölt prezentáción, openen, személyes/
családi prezentáción, egyéb SunMoney vagy felsővonal által szervezett 
rendezvényen) részt vevő Meghívott a prezentációtól számított 96 órán 
keresztül csak ahhoz az Közösségépítőhöz regisztrálható, aki a prezentációra 
meghívta. Ezen időszakon belül és a rendezvény/prezentáció alatt a 
Meghívottal üzleti célú kommunikációt Közösségépítő csak azzal a céllal 
folytathat, hogy megerősítse őt a meghívójához történő beregisztrálásának 
szándékában. 

4.3. Már regisztrált Meghívott (Közösségépítő) megváltoztatott adatokkal (pl. 
más néven) történő átregisztrálása más szponzorhoz szigorúan tilos. 

4.4. Tilos a toborzási célú tömeges kör-e-mailben (SPAM). 



4.5. Vezetői programban résztvevő Közösségépítő nem építhet és promótálhat 
más hálózatot anyagi előnyszerzés céljával a SunMoney rendezvényeken, 
összejöveteken. Illetve más hálózatok rendezvényén nem szerepelhet a másik 
hálózat vezetőjeként. Ennek megszegése a Vezetői programból történő 
automatikus és azonnali kizárást vonja maga után. 

5. Üzletépítői eszközök 

A SunMoney üzleti modelljét támogató eszközök előállításának és 
forgalmazásának kizárólagos joga a SunMoney-t és szerződött Partnereit illeti 
meg. Aki jelen pontot megszegi, illetve ilyen módon előállított eszközök bármely 
módon történő sokszorosításában részt vesz vagy ebben segédkezik, súlyos 
etikai vétséget követ el. 

6.  Logo és egyéb SunMoney-t azonosító grafikai ábrázolás, valamint egyéb, 
SunMoney-t egyértelműen azonosító jelmondat, szlogen használatára 
vonatkozó szabályok: 

6.1. A logo és egyéb SunMoney-t azonosító grafikai ábrázolás, valamint egyéb, 
SunMoney-t egyértelműen azonosító jelmondat, szlogen felhasználásához 
SunMoney vagy szerződött Partnerei írásos jóváhagyása szükséges (a 
hivatalosan kiadott anyagokra ez a szabály nem vonatkozik.  

6.2. SunMoney logo kizárólag a cég által kiadott kiadványokon (offline, online) 
használható. A Közösségépítők nem használhatják saját weboldalon, 
bemutató diákon, saját maga készített névjegykártyán vagy egyéb 
kiadványokon. 
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