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Levél Chris Caldwelltől 
 
Kedves Concentrix-csapat!  
 
Ügyfeleink nap mint nap ránk bízzák üzletük lebonyolítását, mert tudják, hogy mennyire 
elkötelezettek vagyunk az integritás iránt. Munkatársainkat olyan erőforrásokkal, 
továbbképzésekkel és kultúrával támogatjuk, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy mindig 
helyesen cselekedjenek – és ez a támogatás elengedhetetlen a sikerünkhöz.  
 
Etikus üzleti magatartási kódexünk (COEBC) az egyik legfontosabb eszköz, amellyel erősítjük 
ezt az elköteleződést. Etikus üzleti magatartási kódexünk, a COEBC minden munkatársra 
vonatkozik, globálisan és függetlenül attól, hogy milyen szinten dolgozik. A kódex meghatározza 
a működésünkre vonatkozó normákat, és egyértelmű elvárásokat támaszt a azzal szemben, 
hogy hogyan viselkedjünk, hogy etikai magatartási normáink minden lépésünk során érvényre 
jussanak.  
 
A COEBC azonban nem helyettesíti a helyes ítélőképességet, és nem fed le minden olyan 
helyzetet, amellyel találkozhat, miközben hihetetlen élményeket hoz létre ügyfeleinknek. De ha 
mindannyian elfogadjuk az itt lefektetett alapelveket és normákat, proaktívan alkalmazzuk azokat 
mindennapi feladataink során, és elkötelezzük magunkat e felelősség komolysága mellett, akkor 
az általunk kifejtett közös hatás erősebb védőhálót hoz létre a Concentrix, ügyfeleink és az ő 
ügyfeleik számára.    
 
A COEBC példázza azt a fontos fogadalmat, amelyet mindannyian nap mint nap teszünk egymás 
védelme, üzletünk sikere, ügyfeleink támogatása és az otthonunknak tekintett közösségekhez 
való hozzájárulás érdekében – és ezzel mindennél fontosabb szerepet játszik abban, hogy kik is 
vagyunk valójában. Remélem, tudja, mennyire nagyra értékelem az emberek védelméhez és az 
iparág legmegbízhatóbb CX-partnerként szerzett hírnevünk öregbítéséhez nyújtott segítségét. 
 
Köszönöm, hogy a COEBC követésével és a mindennapi etikus munkavégzéssel hozzájárul a 
mindenki számára biztonságosabb környezet megteremtéséhez. Sikereinket egyedül az Ön 
integritás iránti folyamatos elkötelezettsége teszi lehetővé. 
 
Ha kérdései vannak, forduljon a People Solutions részleg felelőséhez, illetve a dokumentum 
végén megtalálja azoknak a teljes listáját, akik segíthetnek.  
 
Tisztelettel, 
 

 

Chris Caldwell 
Concentrix Corporation 
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Az etikus
 magatartás a

 vállalati kultúránk
  része 

 
 

 
A Concentrix vállalati kultúrára vonatkozó állásfoglalása (amely az előző oldalon 
látható) vezeti a vállalat és az alkalmazottai minden cselekedetét. 

 
A vállalati kultúránk része, hogy a lehető legjobb eredményt akarjuk elérni 
mindenben, amit csak teszünk. 

 
Azon őszinte hit alapján végezzük a tevékenységünket, hogy az emberek értéket 
teremtenek, és törekszünk arra, hogy mindenkivel mindig tisztelettel és méltósággal 
bánjunk. 

 
Csapatként végezzük együtt a munkákat, hogy új ötletekkel álljunk elő, és 
lenyűgözzük az ügyfeleinket. 

 
Mindenkivel úgy dolgozunk együtt, hogy ösztönözzük az egymás közötti bizalmat 
és tiszteletet. 

 
Minden üzleti tranzakciónkban és a másokkal folytatott minden interakciónk során 
becsületesen és etikusan járunk el. 

 
Állhatatosan ragaszkodunk a szigorú morális és etikai értékekhez. Tiszteltben 

tartjuk a környezetet, amelyben élünk és dolgozunk, valamint az egész világra 

kiterjedő műveleteink során támogatjuk az alapvető emberi jogok védelmét. 
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A VÁLLALATI MŰKÖDÉSÜNK FILOZÓFIÁJA 
  A HÁROM V-NK    

 

 

 

  
 

 
   
A Visibility (Láthatóság) 

(vagy átláthatóság) lehetővé 

teszi a Vállalatunk számára, 
hogy lássa az előrehaladást és 

a siker útjában álló 

akadályokat. A láthatóság az 

egész szervezeten belül 

pontos és időszerű 
információkkal szolgál a 

kihívásokról és a 

lehetőségekről, lehetővé téve 

a számunkra, hogy proaktívan 

és határozottan tudjunk 
reagálni. 

A láthatóság lehetővé teszi a 

gyors alkalmazkodást – sőt még 

azt is, hogy előre lássuk a 

piacon, valamint az 

ügyfeleinknél és az 
alvállalkozóinknál bekövetkező 

változásokat. A Velocity 

(Gyorsaság) azt jelenti, hogy 

rugalmasak vagyunk, és olyan 

gyorsan reagálunk a 
változásokra, amilyen gyorsan 

csak lehet. Gyorsan kell 

meghozni a döntéseinket, 

gyorsan kell azokat végrehajtani, 

valamint az erőforrásainkat 
gyorsan kell kezelni, hogy ezzel 

maximalizáljuk az ügyfelek 

elégedettségét és az 
eredményeket.  

Az alkalmazottaink, az 

ügyfeleink és a részvényeseink 

számára – a Value (Érték) az, 

amihez minden 

tevékenységünkben tartjuk 
magunkat. Ha valami nem von 

maga után értéket, akkor azt 

egyszerűen nem szabad 

csinálnunk.  Az értékekre való 

összpontosítás minden 
erőforrásunkat arra kényszeríti, 

hogy az ügyfeleinknek fontos 

tevékenységeket végezzenek. 
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A Kódex 
használata 

 
 

A Kódexünknek több célja is van. A Kódex nem egyszerűen csak meghatározza azokat a 
viselkedési elvárásokat és irányelveket, amelyek mentén az üzleti tevékenységünket 
végeznünk kell, hanem egyúttal kitér azokra a szabályzatokra és azokra a vonatkozó 
jogszabályokra is, amelyeket követnünk kell ahhoz, hogy megfeleljünk ezeknek az 
elvárásoknak. Ezenfelül a Kódex vezet bennünket abban, hogy meghozzuk a helyes, 
etikus döntéseinket, és megadja azokat a kapcsolatfelvételi lehetőségeket, ahova fordulni 
tudunk, ha további kérdéseink vagy aggályaink lennének. A Kódex szellemének és 
betűjének be nem tartása kárt okozhat a Vállalatunk és a befektetőink számára. Ezért ha 
egy alkalmazott nem tartja be a Kódexet, az az állásába kerülhet, valamint, amennyiben az 
indokolt, büntetőeljárást vonhat maga után. 

 
Noha a Kódex a potenciálisan etikátlan vagy jogilag helytelen viselkedések széles körét 
tárgyalja, nem tud minden olyan esetlegesen kihívást jelenthető helyzetre kitérni, amely a 
munkahelyünkön felmerülhet. A műveleteinkre és az alkalmazottainkra számos ország, 
valamint más joghatóság törvényei vonatkoznak szerte a világon. Az alkalmazottaktól és 
a Vállalatunk nevében eljáró képviselőktől 
elvárás a Kódex és az összes vonatkozó jogszabály, szabály és előírás betartása. Ha egy 
helyi jogszabály ütközik a Kódexünkkel, akkor a jogszabályt kell követnünk; ha egy helyi 
üzleti gyakorlat ütközik a Kódexünkkel, akkor a Kódexet kell követnünk. Amikor kétsége 
merül fel azzal kapcsolatban, hogy egy tevékenység helyes-e vagy sem, kérjen tanácsot a 
„Útmutatás kérése és aggályok bejelentése” részben megadott módok valamelyikén. 

 
A Kódexünk a Concentrix Corporation összes alkalmazottjára, tisztviselőjére és 
igazgatójára, valamint az összes részlegére, leányvállaltára és társult vállalatára 
vonatkozik. A Kódexben mindezeket együttesen „a Vállalatunknak” nevezzük. A Kódex 
mindenre vonatkozik, amit csinálunk, és tükrözi a Vállalatunk elköteleződését az 
alkalmazottjai, a részvényesei, illetve azon globális közösség iránt, melyben a munkánkat 
végezzük, továbbá saját maga felé is. A Kódex azt az általános elkötelezettségünket 
jeleníti meg, hogy a munkánkat mindig etikusan és feddhetetlenül végezzük. 

 
A főtanácsadó alá tartozó Megfelelőségi felelős gondoskodik a Kódex kezeléséről. 
Önnek a Kódex minden feltételezett megsértését jelentenie kell a felettesének, az emberi 
erőforrásoknak vagy a Megfelelőségi felelősnek. A bejelentést ilyenkor kivizsgálják, és a 
vizsgálat eredményei alapján a vezetőség megteszi a szükséges lépéseket. 
A Kódex betartása melletti elkötelezettségünk kifejezésére a Társaság munkába álláskor 
és azt követően évente egyszer minden munkavállalótól megköveteli, hogy igazolja az 
Etikai és üzleti magatartási kódex elfogadását. 

 
Minden olyan alkalmazottnak, aki mentességet szeretne kapni a Kódex bármilyen 
követelménye alól, ezt a Megfelelőségi vezetőnek kell jelentenie, világosan 
elmagyarázva és megindokolva, hogy miért kér mentességet. Az ilyen mentességeket 
a Vállalat igazgatótanácsa az egyedi konkrét esetek tényeinek mérlegelése alapján 
adhatja meg. 
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Tegye fel magának a 
kérdést: 

• Ez a cselekedet tükrözi a Vállalatunk 
elkötelezettségét a lehető legmagasabb 
etikai normák és a feddhetetlenség iránt? 

• Ez a cselekedet árt a Vállalatunknak, az 
ügyfeleinknek, a beszállítóinknak a 
részvényeseinknek vagy a munkatársainak? 

• Akkor is így cselekedne, ha erről egy 
vezető hírújság címlapján is 
beszámolnának? 

• Hogyan érezne a családja, ha tudná, hogy Ön így 
járt el? 

Ha a válaszok ezekre a kérdésekre kényelmetlenül érintenék, 
akkor nagy biztonsággal megállapítható, hogy nem szabad 
megtennie az adott cselekedetet. Helyette kérjen útmutatást a 
felettesétől, a rangidős alelnöktől, az ország vezetőjétől vagy a 
jogi részlegtől, illetve beküldheti a kérdését a Vállalatunk 
panaszkezelő webhelyén keresztül is a  
www.integritycounts.ca/org/concentrix. 
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A vezetőség 
iránti elvárások 

 
 

 

 
 
 

A vezető beosztásban dolgozó alkalmazottaktól elvárás, hogy példát 
mutassanak a többi alkalmazott számára. Így a vezetőktől elvárás, hogy elég 
jól ismerjék a Kódexet ahhoz, hogy az abban szereplő irányelveket hatékonyan 
tudják kommunikálni az alkalmazottak felé, és hogy meg tudják válaszolni a 
beosztottjaik ezekkel kapcsolatos kérdéseit. A vezetőket ezenfelül bátorítjuk 
arra, hogy olyan kellemes munkakörnyezetet hozzanak létre, amely ösztönzi 
az alkalmazottakat arra, hogy előálljanak a kérdéseikkel és az aggályaikkal. A 
vezetők felelőssége, hogy odafigyeljenek, és megfelelő érzékenységet 
tanúsítsanak az olyan helyzetek iránt, amelyek a Kódexet, a vállalati 
szabályzatokat és/vagy a jogszabályokat vagy előírásokat megsértő 
cselekedetekhez vezethetnek, és hogy ezeket haladéktalanul jelentsék a 
feletteseiknek, hogy a Vállalatunk időben értesülhessen az ilyen 
cselekedetekről. 

 
A vezetőknek a Kódex alapján további feladataik is vannak. Nekik kell 
példát mutatni a többiek felé; gondoskodniuk kell arról, hogy azok, akik 
nekik dolgoznak, ismerjék a munkájukra vonatkozó szabályzatokat, 
valamint olyan munkakörnyezetet kell megteremteniük, melyben az 
alkalmazottaknak nem okoz nehézséget az aggályaik jelentése. A 
Vállalatunknál az etikus vezetés a hatékony vezetés elengedhetetlen 
része. 
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A Kódexünk 
megsértésének  
következményei 

 

 
 

 
 
 

Mindannyiunknak be kell tartania ezt a 
Kódexet, és a Vállalatunk összes 
szabályzatát. Ha ezt mégis elmulasztjuk, 
fegyelmi intézkedésnek nézünk elébe, ami 
többek között elbocsátással is járhat. 
Ugyanígy minden felettes, vezető, 
tisztviselő vagy igazgató, akinek 
tudomására jut az előírások ilyen 
megsértése, de azt nem jelenti 
haladéktalanul, hasonló 
következményeknek néz elébe. 
Amennyiben a körülmények olyanok, a 
Vállalatunk mérlegelni fogja jogi lépések 
megtételét, vagy hogy az ügyet jelentse a 
bűnüldöző szerveknek egy esetleges 
büntetőeljárás megindításához. 

Értse meg a 
Kódexünket 
• Olvassa el, értse meg és tartsa be a 

Kódex követelményeit. 

• Tegye magáévá a Vállalatuk 
feddhetetlenség iránti 
elköteleződését. 

• Vegye ki a részét a Kódex 
betartatásában. 

• Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van, 
forduljon a feletteséhez, a vállalat jogi 

tanácsadójához, vagy használja a 
névtelen forródrótot. 

• Segítse Ön is elő az olyan vállalati 
kultúrát, amely megakadályozza, 
hogy megtorlást alkalmazzanak valaki 

olyannal szemben, aki bejelenti a 

Kódex vélt vagy valós megsértését. 
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A 
sokszínűség 
tiszteletben 

tartása 
 

 

 

A Vállalatunk hosszú távú célja, hogy a világ legjobb ügyfeleket bevonó vállalatává 
váljon, mely sokszínű és tehetségekben gazdag. Tiszteletben tartjuk és értékeljük 
azt a sokszínűséget, amely az eltérő hátterünk, tapasztalataink és elképzeléseink 
miatti megjelenik. Mindannyiunknak elkötelezetteknek kell lennünk a befogadó 
munkakörnyezet iránt, amely ösztönzi az összes munkatársunk, ügyfelünk és üzleti 
partnerünk iránti tiszteletet. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy egymást 
méltányosan és tisztelettel kezeljük. 

 

Az 
esélyegyenlős
ég biztosítása 

 
 

 

A Vállalatunk betartja a munkáltatói gyakorlatokban a hátrányos 
megkülönböztetést tiltó jogszabályokat, tekintet nélkül arra, hogy hol végezzük az 
üzleti tevékenységünket. A Vállalati politika része az esélyegyenlőség biztosítása 
a munkahelyen, és hogy minden állásra jelentkezőt és alkalmazottat úgy 
kezeljünk, hogy abban ne jelenjen meg törvénybe ütköző elfogultság. A vállalati 
politikánk része, hogy a Vállalatunkban senkit sem érhet hátrányos 
megkülönböztetés a faji hovatartozása, a vallási meggyőződése, a nemzetiségi 
származása, az életkora, a neme, a nemi önazonossága, a fogyatéka, a veterán 
státusza, a nemi irányultsága, a családi állapota és más, a jogszabályok által 
védett alapon. 
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Alapvető szabályok 
• Feltétlen ügyeljen arra, hogy a 

toborzással, kiválasztással, 
fejlesztéssel és előléptetéssel 
kapcsolatos saját döntései 
érdemeken – képesítéseken, 
tanúsított készségeken és 
eredményeken alapuljanak. 

• Ne engedje, hogy olyan tényezők, mint a faji 
hovatartozás, a bőrszín, a vallási meggyőződés, a 
nem, az életkor, a nemzeti származás, a nemi 
irányultság, a nemi önazonosság, a családi 
állapot vagy a fogyaték befolyásolja a döntését. 

• A nem megfelelő teljesítményt már a 
megjelenésekor dokumentálja, és tájékoztassa 
az adott személyt a hiányosságról. A felügyelete 
alá tartozó alkalmazottakat a teljesítményük 
alapján ítélje meg. Ne hagyja, hogy ehhez nem 
kapcsolódó megfontolások is befolyásolhassák a 
teljesítményértékeléseket. 

• Az olyan alkalmazottnak, aki úgy érzi, hogy az 
esélyegyenlőségre vonatkozó vállalati 
szabályzatunkkal szemben nem kezelték 
méltányosan, az esetet azonnal jelentenie kell 
a felettesének, a vezetőjének vagy az emberi 
erőforrások részlegnek. 
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A hátrányos 
megkülönböztetés és 
a zaklatás tilalma 

 
 

 
A Vállalatunkban zéró toleranciát alkalmazunk 
minden, a vonatkozó jogszabályok által védett 
tulajdonsággal kapcsolatos munkahelyi 
hátrányos megkülönböztetéssel és zaklatással 
szemben, tekintet nélkül arra, hogy ezt a 
viselkedést alkalmazottak, ügyfelek, 
alvállalkozók, tanácsadók vagy látogatók 
tanúsítják, és tekintet nélkül az adott 
munkakörülményekre. Elkötelezettek vagyunk a 
biztonságos, professzionális és pozitív 
munkakörnyezet mellett, amely biztosítja, hogy 
mindenkivel méltányosan, tisztelettel és 
udvariasan bánjanak. 

 
Hiszünk abban, hogy tisztelettel kell bánnunk 
egymással, legyen szó akár egy munkatársról, 
akár egy beszállítóról, akár egy ügyfélről vagy 
bárki másról, akivel üzleti tevékenységet 
végzünk. Ezen elkötelezettségünk részeként a 
Vállalatunk tiltja a munkahelyi zaklatást. 
Zaklatásnak számít minden olyan viselkedés, 
amely nem megfelelő vagy indokolatlan 
módon zavarja a munkateljesítményt, 
csökkenti egy személy méltóságát, vagy 
megfélemlítő, ellenséges vagy másképpen 
sértő munkakörnyezetet teremt. Példák erre a 
következők: 

 
> Szexuális közeledés, szexuális szívességek 

kérése, szexuálisan explicit szóhasználat, 
nyomdafestéket nem tűrő viccek, vagy egy 
személy testére, vagy szexuális 
tevékenységeire tett megjegyzések. 

 
> Szexuális célzatú képek vagy tárgyak 

megjelenítése, sokat mondó pillantások vagy 
mások megbámulása, illetve bármilyen jellegű 
célozgatás. 

 
>  Nem helyénvaló érintések. 

K. Egy másik alkalmazott heccel, 
és én ezt szexuális jellegű 
zaklatásnak tartom. Mit tegyek 
ilyenkor? 

A. Tájékoztassa a jogsértő személyt, 
hogy az ilyen viselkedés nem kívánatos, 
és hogy ha folytatja, akkor jelenteni 
fogja. A panaszt jelentse a közvetlen 

felettesének, bármilyen más 
felettesnek, vezetőnek vagy az emberi 
erőforrásokon dolgozó személynek, 

annak, akinél úgy érzi, hogy a bejelenést 
szívesen teszi meg. Ha ez nem  

kivitelezhető, vegye fel velünk a 
kapcsolatot a  
www.integritycounts.ca/org/concentrix 

weboldalon keresztül. A hívása bizalmas 
lehet és névtelen maradhat, de 

tisztában kell lennie azzal, hogy nehéz, 
illetve bizonyos esetekben egyenesen 
lehetetlen a Vállalatunk számára, hogy 

kivizsgáljunk egy névtelen panaszt. 



Az elkötelezettségünk az alkalmazottaink felé 

11 

Concentrix Corporation 
Etikus üzleti magatartási kódex 

 

 

 
 

 
 
 

A Vállalatunk tiltja a következő védett tulajdonságokkal 
kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés és zaklatás 
minden formáját, így többek között az ezekkel 
kapcsolatos megjegyzéseket, fizikai gesztusokat, 
vicceket vagy sértegetéseket is: 

 

• Faji hovatartozás 
 

• Bőrszín 
 

• Vallási meggyőződés 
 

• Nem (fizikai nem) 
 

• Nemi önazonosság 
 

• Nemi irányultság 
 

• Állapotosság 
 

• Nemzeti származás 

• Etnikai hovatartozás 
 

• Családi állapot 
 

• Életkor 
 

• Fizikai vagy mentális 
fogyaték 

• Veterán állapot 
 

• Vagy bármilyen más, a 

jogszabályok által 
védett alapon 
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Tiltott  
szerhasználat 

 
 

 

 
 
 

A visszaélésszerű szerhasználat korlátozza a biztonságos munkavégzésre való 
képességünket, ezért mindannyiunkat veszélyezteti. Soha nem végezhetjük a 
munkákat alkoholos befolyásoltság, illegális kábítószerek, nem rendeltetésszerűen 
használt vényköteles gyógyszerek vagy más olyan vény nélkül megvásárolható 
gyógyszerek hatása alatt, amelyek befolyásolják a biztonságos munkavégzésre való 
képességünket. Ezenfelül soha nem használhatunk, birtokolhatunk, adhatunk át 
másnak vagy értékesíthetünk illegális kábítószereket vagy alkoholt, illetve nem 
használhatunk nem rendeltetésszerűen vényköteles gyógyszereket a munkaidő 
alatt, illetve miközben a Vállalat létesítményeiben tartózkodunk. A Vállalatunk 
kivételt tesz ez alól a szabály alól, amikor alkoholt lezárt állapotban ajándékozási 
céllal adnak át, illetve amikor azt engedélyezett módon egy Vállalati eseményen 
mérsékelten fogyasztják. 

 
>  Ha valamilyen olyan jogszerűen felírt vényköteles gyógyszert szed, amely 

befolyásolja az ítélőképességét vagy a reakcióidejét, beszélje meg ezt a 
helyzetet a felettesével vagy az emberi erőforrások egyik képviselőjével 
annak meghatározásához, hogy felveheti-e a munkát. 

 
> Mindig a helyi törvényeket és szokásokat kövesse, ha azok a Vállalati 

szabályzatnál szigorúbbak. 
 

> Ha arra lesz figyelmes, hogy egy másik alkalmazott munkavégzését alkohol, 
kábítószer vagy más anyag fogyasztása befolyásolja, vagy hogy az 
alkalmazott tiltott szereket vagy alkoholt fogyaszt a munkája során, értesítse 
a felettesét, a vezetőség egyik tagját vagy az emberi erőforrások részleget. 

 
> A Vállalatunk tisztában van vele, hogy a nem megfelelő szerhasználat, az 

alkohollal kapcsolatos problémák és más problémák kezelhetők. A Vállalatunk 
bizalmas keretek között segítséget tud nyújtani az összes, ilyen ügyben hozzá 
forduló alkalmazott számára. 
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A munkahelyi 
erőszak 

megakadályozása 
 
 

 

 
 
 

A Vállalatunk tiltja a tényleges 
erőszakot vagy az azzal való 
fenyegetést a munkatársakkal, a 
látogatókkal, illetve mindenki mással 
szemben, aki a létesítményeinkben 
tartózkodik vagy aki a munkavégzése 
során a munkatársainkkal kapcsolatba 
kerül. Minden erőszakkal való 
fenyegetést komolyan kell venni. 
Milyen ilyen eseményt haladéktalanul 
jelenteni kell. 

 
Minden tényleges erőszakot vagy az 
azzal való fenyegetést haladéktalanul 
jelenteni kell a biztonsági szolgálatnak, 
a vezetőségnek vagy az emberi 
erőforrásoknak, ahol majd döntenek a 
megfelelő intézkedésről, ami a helyi 
rendőrség vagy más hatóságok 
bevonását is magában foglalhatja. 

 
Minden olyan alkalmazott, aki figyelmen kívül 
hagyja vagy megszegi a Vállalatunk bármelyik 
etikai normáját, és minden olyan vezető, aki 
egy alárendeltjét megbünteti azért, mert az 
próbálja követni ezeket az etikai normákat, 
korrekciós intézkedésnek néz elébe, amely az 
azonnali elbocsátást is maga után vonhatja. 
Azonban nem a fegyelmi eljárással való 
fenyegetés miatt kell ügyelnie a viselkedésére. 
A Vállalatunk azt várja Öntől, hogy Ön is 
osztozzon velünk abban a hitben, hogy az 
etikus viselkedés helyénvaló viselkedés és a jó 
üzlet, valamint a legbiztosabb mód arra, hogy 
a Vállalatunk továbbra is világszínvonalú 

szervezet maradjon. 
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Személyes 
adatok védelme 

 

 
 

 
 
 

Számos nemzetközi, szövetségi és állami jogszabály célja a nagyközönség védelme 
a személyes adatok indokolatlan terjesztésével szemben. A Vállalatunk tiszteletben 
tartja az alkalmazottaink személyes adatainak bizalmas természetét. Ez azt jelenti, 
hogy csak olyan alkalmazottak férhetnek hozzá a személyes rekordokhoz, akiknek 
arra megvan a felhatalmazásuk, és erre világos üzleti okokból szükségük van. 

 
Fontos a személyes adatok védelme. A személyes adatokat a következő 
alapelvekkel összhangban kezeljük: 

 
 
 

>  Az alkalmazotti rekordoknak pontosnak és naprakésznek 
kell lenniük. 

 
> A hozzáférés és a használat csak jogszerű üzleti célokból, például a 

bérek és juttatások adminisztrációja céljából történhet. 
 

> Meg kell előzni, hogy a személyes adatok külső felekhez kerüljenek, kivéve, 
ha ezt a szabályzataink megengedik. 

 
>  Követni kell a megállapított adatmegőrzési és adatmegsemmisítési szabályzatokat 
és eljárásokat. 

 
> Haladéktalanul reagálni kell minden olyan kérdésre vagy aggályra, 

amelyet egy alkalmazott a saját rekordjával kapcsolatban 
megfogalmaz. 

 
 
 

Ha ezekkel az információkkal kapcsolatban kérdései vannak, forduljon a feletteséhez vagy 
az emberi erőforrásokhoz. 
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A termékek  
minőségének és 
biztonságának 

fenntartása 
 
 

 

 
 
 

Úgy tartjuk fenn a Vállalatunk értékes hírnevét, 
hogy biztonságos, minőségi termékeket és 
szolgáltatásokat nyújtunk. Ez azt jelenti, hogy a 
termékeinknek és szolgáltatásainknak fontos 
ügyféligényeknek kell eleget tenniük, kiváló 
értéket kell nyújtaniuk a felhasználók számára, 
és megbízhatónak kell lenniük. Ezt mindazon 
minőségbiztosítási eljárások és biztonsági 
követelmények betartásával biztosítjuk, 
amelyek azokon a helyszíneken érvényben 
vannak, ahol a munkánkat végezzük. Szintén 
eleget teszünk az összes vonatkozó 
szabványnak és szabályozásnak is a 
termékeink és szolgáltatásaink kifejlesztése 
során. 

 
 

A Vállalat alkalmazottjai fegyelmezett 
hozzáállással, kifogástalan 
feddhetetlenséggel dolgoznak a 
következők megvalósításáért: 

• az ügyfelek elégedettsége az első; 
 

• elkötelezettség a 
legjobb minőség iránt; 

• eljárások folyamatos javítása; 

• „képesek vagyunk rá” hozzáállás; 
 

• tömör kommunikáció. 
 

A Vállalatunknál büszkék vagyunk arra, 
hogy a legjobb minőségű termékeket 
és szolgáltatásokat nyújtjuk. A 
kiválóságra törekszünk az üzleti 
eredmények elérése és optimalizálása 
során, amely tükrözi az ügyfeleink és 
beszállítóink irányába a teljes 
elkötelezettségünket a minőség iránt. 
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A technológia 
megfelelő használata 
 

 

 
Megfelelően kell használnunk a Vállalati 
technológiát, és felelősek vagyunk azért, 
hogy a számítástechnikai, adat- és 
távközlési erőforrásokat biztonságos, 
etikus, törvényes, hatékony és produktív 
módon használjuk. A Vállalati 
technológia használata nem 
akadályozhatja a feladataink ellátását. 
Számítástechnikai, adat- és távközlési 
erőforrások jogosulatlan, nem megfelelő 
vagy törvénybe ütköző használata, 
áthelyezése vagy átadása fegyelmi és 
jogi lépéseket vonhat maga után. 

 
A Vállalati számítástechnikai és 
hálózati rendszereit semmilyen 
körülmények között sem használhatja 
nem helyénvaló, szexuálisan explicit 
vagy sértő kijelentések vagy anyagok 
továbbítására, tárolására vagy 
megtekintésére. Ezenfelül nem 
használhatja ezeket a rendszereket 
illegális anyagok eléréséhez, nem 
jóváhagyott támogatások küldéséhez, 
vagy hogy saját maga vagy valamilyen 
más szervezet számára végezzen 
üzleti tevékenységet. 

 
Ön nem tételezheti fel, hogy az Ön által 
egy Vállalati számítástechnikai, adat- 
vagy távközlési erőforrásban létrehozott, 
elküldött vagy fogadott közlemény vagy 
dokumentum privát jellegű marad. A 
vonatkozó jogszabályok által 
engedélyezett mértékben a 
Vállalatunknak jogában áll megvizsgálnia 
és nyomon követnie a Vállalati eszközök 
és kommunikációs rendszerek 
használatát, hogy ezzel biztosítsa a 
Vállalati szabályzatok betartását. 

K. Törvénybe ütköző, ha a Vállalat 
elolvassa a saját e-mailemet? 

A. Nem, ez nem törvénybe ütköző. Ami 

azt illeti, egy munkáltató által 

biztosított számítástechnikai 

rendszer a munkáltató tulajdona, és 

a legtöbb esetben a Vállalatunknak 

jogában áll, hogy nyomon kövesse a 

Vállalati rendszereken a teljes e-

mail-forgalmat és internetes 

böngészést. 
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K. Mi történik, ha egy munkatársam 

obszcén vagy sértő e-mail-

üzenetet küld nekem? Elvesztem 

az állásomat azért, amit valaki 

más csinál? 

 
 

 
 

Az elektronikus adatok olyan 
„rekordok” is lehetnek, amelyek 
megőrzése jogszabályi előírás. 

A. Ön nem lehet felelős más 

alkalmazottak cselekedeteiért, de 

felelős a saját cselekedeteiért. Ha 

sértő e-mail-üzenetet kap egy másik 

alkalmazottól, kövesse a következő 

lépéseket: 

• Ne továbbítsa az üzenetet, ne törölje, 
és ne válaszoljon rá. Hagyja az 
elektronikus postaládájában, hogy a 
vezetőség megvizsgálhassa. 

• Jelentse az esetet a felettesének, a 
vezetőjének vagy az emberi 
erőforrások részlegnek. A vezetőség 
innentől majd kezeli a helyzetet. 
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A szellemi tulajdon 
védelme 

 

 
 

 
 
 

A Vállalatunkat az évek során az 
alkalmazottaink kemény munkájára és 
innovációira, valamint az általuk létrehozott 
szellemi tulajdonra támaszkodva építettük fel, 
többek között szabadalmakra, kereskedelmi 
védjegyekre, szerzői jogokra és üzleti titkokra. 
A szellemi tulajdonunk védelme kritikus 
fontosságú, és együtt kell gondoskodnunk 
arról, hogy ezeket nem használják fel 
helytelen vagy jogellenes módon. Soha nem 
engedheti meg, hogy a szellemi tulajdonunkat 
megfelelő jogi dokumentumok kiállítása nélkül 
a Vállalatunkon kívül másokkal megosszák, 
vagy a Vállalatunkon kívül mások használják. 
Nem sértheti meg továbbá semmilyen más 
vállalat szellemi tulajdonjogait sem. 

Ne feledje: 
Minden, az alkalmazotti státusza 
során létrejött találmány, dizájn, 
felfedezés, ötlet, elképzelés, 
szerzőség és üzleti titok – vagy 
amelyek egy alkalmazott 
munkájából, illetve a Vállalat 
idejének, anyagainak vagy 
eszközeinek felhasználásával 
születtek – a vállalat tulajdona. 
Minden alkalmazottól elvárás, 
hogy a Vállalattal 
együttműködjön az 
alkalmazottak által kifejlesztett 
összes szellemi tulajdon 
tulajdonosának 
dokumentálásában, amíg a 
Vállalatnál alkalmazásban állnak. 
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K. Épp most kaptam egy állásajánlatot egy másik 

vállalattól, amely ugyanazon az üzleti területen 
dolgozik, mint a mi Vállalatunk, de amely a 
Vállalatunknak közvetlen versenytársa. 
Felhasználhatom a Vállalatom azon árazási 
információit és ügyfélkapcsolatait, amelyeket itt 
megismertem, hogy ennek a potenciális új 
munkáltatómnak a segítségére legyek? 

 
 
 
 

A. Nem. Amikor a Vállalatunk alkalmazottjává vált, aláírt egy 

védett információkra és találmányokra vonatkozó 

megállapodást, melyben kijelentette, hogy azzal, hogy a 

Vállalatunk alkalmazottja lett, egy olyan bizalmon alapuló 

kapcsolat jött létre Ön és a Vállalatunk között, melynek 

keretében tiszteletben kell tartani a privát Vállalati 

információkat. Ezért Önnek tilos, hogy a Vállalatunknál való 

alkalmazása során megismert bármilyen vállalati védett 

információt megossza bármilyen más vállalattal. Ezenfelül, 

ha egy másik munkáltatónál kezd dolgozni, a Vállalatunknak 

jogában áll az új munkáltatóját tájékoztatni az Ön jogairól és 

kötelességeiről a Vállalatunk felé. 
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Információ- és 
adatbiztonság: 
Bizalmasság 

 

 
 

 
 
 

Az egyik módja annak, hogy a szellemi és védett információinkat védjük az, ha az 
információkat bizalmasan kezeljük. Így minden alkalmazottnak alá kell írni egy 
védett információkra és találmányokra vonatkozó megállapodást. Ennek a 
megállapodásnak az aláírásával minden egyes alkalmazott beleegyezik abba, hogy 
védi a Vállalatunk és más olyan felek információit, amelyekkel a Vállalatunk üzleti 
tevékenységet végez. A Vállalatunknak jelentős ügyfél- és alvállalkozói hálózata 
van, melynek kiépítésére és megőrzésére a Vállalatunk jelentős időt és energiát 
fordít. Az ezekre a kapcsolatokra vonatkozó részletes információk a Vállalatunk 
bizalmas információi, és a Vállalatunk jelentős és értékes eszközét alkotják. Az 
alkalmazottak a Vállalatunknál való alkalmazásuk alatt, illetve azt követően sem 
használhatják fel az ezekről a kapcsolatokról szerzett ismereteiket a Vállalatunktól 
eltérő más szervezet számára. 

 
A Vállalatunk tisztában van vele, hogy a korábbi munkaviszonyaik során az 
alkalmazottak olyan titoktartási megállapodást köthettek egy korábbi munkáltatóval, 
mely kötelezi őket arra, hogy annak a vállalatnak a védett információt bizalmasan 
kezeljék. Az alkalmazottaknak ügyelniük kell arra, hogy ne sértsék meg az ilyen, 
korábbi munkáltatókkal kötött titoktartási megállapodásokat, miközben a Vállalat 
számára a munkájukat végzik. Ebbe beletartozik az ilyen, korábbi munkáltatóhoz 
kapcsolódó titoktartási kötelezettség alá eső információk helytelen felfedése vagy 
használata a Vállalatunknak végzett munka során. 

 
Hasonlóképpen, tekintet nélkül a bizalmas információkra vonatkozó más 
korlátozásokra, a munkavállalóink az Egyesült Államok 2016. évi Defend Trade 
Secrets Act (üzleti titkok védelméről szóló törvény) rendelkezései alapján 
mentességet kaphatnak üzleti titkok vagy bizalmas információk bizonyos körülmények 
között történő felfedésekor, például ha a felfedést egy vélelmezett jogsértésre 
irányuló kormányzati vizsgálat keretében teszik meg. 
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K. Épp most léptem be a Vállalathoz új 

alkalmazottként. A korábbi munkáltatóm a 

Vállalatunk egyik legnagyobb versenytársa volt. 

Megoszthatok néhány fontos bizalmas 

marketinginformációt, amelyet akkor dolgoztam 

ki, amikor ennél a vállalatnál dolgoztam? 

 
 
 

A. Nem. Ezzel megsértené a Kódexet, a korábbi 

munkáltatója felé fennálló kötelezettségeit, és adott 
estben a jogszabályokat is. Ön ugyanúgy köteles a 
korábbi munkáltatója bizalmas információinak 
védelmére, ahogy a Vállalatunk alkalmazottjai 
kötelesek a Vállalatunk bizalmas információinak 
védelmére. A korábbi munkáltatójánál elsajátított 
általános ismeretek és készségek természetesen 
felhasználhatók a Vállalatunknál betöltött új 
munkakörében, de nem hozhat át a Vállalatunkhoz 
olyan bizalmas (vagy más módon védett) anyagokat, 
amelyeket Ön vagy mások a korábbi munkáltatójánál 
hoztak létre. Ha kérdései vannak egy konkrét, Ön által 
ismert információval kapcsolatban, a felhasználása 
vagy felfedése előtt kérdezze meg a Vállalatunk jogi 
részlegét. 
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Információ- és 
adatbiztonság: 
bizalmasság és 
harmadik felek 

 

 
 

 
 

Az üzleti tevékenységünk végzése során 
szükséges lehet olyan információk fogadása, 
amelyeket más felek bizalmasként kezelnek. 
Nem fogadhatunk vagy fedhetünk fel 
semmilyen ilyen információt sem, hacsak nincs 
érvényben egy olyan írott titoktartási 
megállapodás, amelyet jóváhagyott a jogi 
részleg. Ügyelnünk kell arra, hogy az ilyen 
információkat az adott megállapodással 
összhangban kezeljük, beleértve minden olyan 
felfedés vagy használat kerülését, amelyet 
tiltanak a megállapodás feltételei. 

 
Általánosságban az ügyfeleinkről vagy az 
ügyfeleink ügyfeleiről a szolgáltatásaink 
nyújtása során megszerzett információk az 
adott ügyfelekkel kötött titoktartási 
megállapodások korlátozásai alá esnek. Az 
ilyen információk az ügyfélnek nyújtott 
szolgáltatásokon kívül nem fedhetők fel vagy 
használhatók fel más célra. 

 
Az alkalmazottaknak azt is tanácsoljuk, hogy 
tartózkodjanak attól, hogy az ügyfeleink neveit 
és/vagy logóit a vállalaton kívül bárhol is 
használják (beleértve az olyan képeket vagy 
szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatokat, amelyek 
alapján az ügyfeleink vagy termékeik 
beazonosíthatók lehetnének), különösen a 
közösségi médiában. 

Alapvető 
szabályok: 
Mindig védje a Vállalat bizalmas 
szellemi tulajdonát vagy más 
bizalmas információit a külső 
felekkel szemben, és azokat soha ne 
fedje fel előttük. 

Néha előfordulhat, hogy a 
Vállalatunk szellemi tulajdonát meg 
kell osztanunk a Vállalatunkon kívüli 
személyekkel. Az ilyen információkat 
azonban soha nem fedheti fel a 
Vezetőség előzetes hozzájárulása 
nélkül, és akkor is csak a jogi részleg 
által jóváhagyott írásbeli titoktartási 
megállapodás feltételei szerint. 

Ön nem fedhet fel a Vállalatunk 
számára semmilyen, a korábbi 
munkáltatójához vagy másokhoz 
tartozó bizalmas vagy védett 
információt, illetve nem 
ösztönözheti a Vállalatunk számára 
ilyen információk használatát. 
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Közösségi 
hálózatok 

 
 

 

 
 

A bizalmas információk védelme iránti elkötelezettségünk részeként óvatosan kell 
eljárnunk a közösségi médiában, többek között a csevegőszobákban, az üzenőfalas 
fórumokon, valamint a közösségi hálózati webhelyeken. Noha a Vállalatunk nem 
kívánja korlátozni a személyes vagy szakmai kapcsolattartást az ilyen webhelyeken, 
elvárás az irányunkba, hogy megfelelően és a Vállalati normák betartásával 
viselkedjünk. Ez azt jelenti, hogy soha nem fedhetjük fel ezeken a webhelyeken a 
Vállalat, bármelyik ügyfelünk vagy más üzleti partnerünk bizalmas információit. Az 
ilyen információk magukban foglalják az ügyfeleink neveit és logóit is, valamint 
minden olyan kijelentést, amely alapján az ügyfél, a terméke(i) vagy a 
szolgáltatása(i) beazonosíthatók lennének, beleértve pusztán annak megállapítását 
is, hogy ilyen ügyfeleknek szolgáltatásokat nyújtunk.  Gondoskodnunk kell arról is, 
hogy ne tulajdonítsuk a személyes véleményünket a Vállalatunknak. Amikor a 
Vállalatot képviseli, soha ne tegyen közzé nem helyénvaló vagy sértő anyagokat, 
vagy olyan anyagot, amely sérti a Vállalatunk szabályzatait. 
A Vállalat megkövetelheti, hogy az alkalmazottak levegyék a közzétételi felületről a sértő 
vagy nem helyénvaló anyagokat vagy közzétételeket, és az alkalmazottaktól szintén 
elvárás, hogy a tudomásunkra hozzanak minden ilyen közzétételt, amennyiben a 
közösségi médiában meglátnak ilyeneket. 

 
A Vállalatunk tisztában van vele, hogy az internetes közösségi hálózatok és blogok 
hogyan alakíthatják azt, ahogy a nagyközönség a termékeinket, a szolgáltatásainkat, 
az alkalmazottainkat, a beszállítóinkat és az ügyfeleinket látja. A Vállalatunk 
tiszteletben tartja az Ön azon jogát, hogy saját blogo(ka)t tartson fenn, vagy 
személyes megjegyzéseket tegyen közzé a közösségi hálózati webhelyeken. A 
vállalatunk azonban elkötelezett annak biztosítása mellett, hogy az ilyen 
kommunikációs csatornák használata az üzleti tevékenységünk érdekeit szolgálja, 
megőrizve a Vállalatunk önazonosságát, feddhetetlenségét és hírnevét úgy, hogy az 
összhangban álljon az értékeinkkel és a szabályzatainkkal. 

 
Amennyiben bármilyen olyan tartalmat tesz közzé, amely összefüggésbe hozható a 
Vállalattal (például egy vállalati eseményen Önről készült fényképet, amelyen a 
vállalat neve vagy emblémája is szerepel), kérjük, feltétlen említse meg, hogy a 
közzétett megjegyzés az Ön személyes véleménye, és nem a Vállalat véleményét 
tükrözi. Amennyiben a Vállalatunk egy ilyen közzétételt helytelennek ítél meg, 
elvárhatja Öntől a közzététel eltávolítását. 
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K. Nemrégiben tető alá hoztam egy nagy szerződést 

egy ügyféllel, amelyen több hónapig dolgoztunk. A 

múlt éjjel annyira lelkes voltam az új szerződés 

miatt, hogy ezt megemlítettem a Facebookon, és 

az új ügyfél nevét is megadtam. Ez sérti a Vállalati 

szabályzatunkat? 

 
 
 
 
 

A. Igen. Elismerjük azt a jogát, hogy jelen legyen a közösségi 

hálózatokon, és például információkat tegyen közzé a 
Facebookon. A szabályzatunk azonban kifejezetten tiltja 
a bizalmas Vállalati információk közzétételét az ilyen 
közösségi hálózati webhelyeken. Azzal, hogy a 
Vállalatunk alkalmazottjaként azonosítja be magát, és 
nyilvánosságra hoz egy olyan szerződést, amelyet esetleg 
még nem jelentettek be nyilvánosan, kockázatnak teszi ki 
saját magát és a Vállalatunkat. Az ilyen közzétételt 
azonnal törölnie kell, és jelentenie kell a helytelen 
viselkedést a felettesének vagy a jogi osztálynak. 
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Összeférhetetlenségek 
kerülése 

  

 
Elvárás velünk szemben, hogy folyamatosan a 
Vállalatunk legjobb érdekei szerint járjunk el. Ez azt 
jelenti, hogy az üzleti döntéseket minden tényleges 
vagy látszólagos érdekütközés nélkül kell 
meghoznunk. A döntéseinket megalapozott üzleti 
indokoknak kell alátámasztaniuk. 
Ennek következtében figyelnünk kell az esetleges 
összeférhetetlenségekre. 

 
Valószínűsíthetően összeférhetetlenség áll fenn 
például, ha Ön: 

 
> olyan döntést hoz, melynek eredményeként a 

Vállalatunk üzleti tranzakcióba lép az Ön 
rokonaival vagy barátaival; 

 
> nem nyilvános Vállalati, ügyfelekre vagy 

alvállalkozókra vonatkozó információkat használ fel 
a saját haszonszerzése vagy a rokonai, barátai 
haszonszerzése céljából (beleértve az 
értékpapírokkal ilyen információk alapján történő 
kereskedést); 

 
> a mérsékeltél komolyabb pénzügyi érdekeltségei 

vannak a Vállalatunk alvállalkozóinál, ügyfeleinél 
vagy versenytársainál; 

 
> a Vállalatunktól vagy egy harmadik féltől kölcsönt 

vagy bármilyen kötelezettséggel kapcsolatos 
garanciát kap a Vállalatunknál betöltött pozíciója 
miatt; vagy 

 
> versenyez, illetve arra készül, hogy versenybe lép a Vállalatunkkal, miközben annál még alkalmazásban 

áll; 
 

> kölcsönt vagy bármilyen kötelezettséggel kapcsolatos garanciát kap egy harmadik féltől a 
Vállalatunknál betöltött pozíciója miatt. 

 
A Vállalatunk alkalmazottjaiként, igazgatójaként vagy tisztviselőjeként rendkívül fontos, hogy kerüljön 
minden olyan érdekeltséget vagy kapcsolatot, amely ténylegesen vagy látszólagosan zavarhatja azt, hogy 
meghozza a Vállalatunk legjobb érdekeit szolgáló, független döntéseit. Ön nem aknázhatja ki a 
Vállalatunkban betöltött pozícióját vagy a Vállalatunkkal fennálló kapcsolatát személyes haszonszerzés 
céljából. 

 
Felelősek vagyunk azért, hogy jelentsünk 
minden tényleges vagy látszólagos 
összeférhetetlenséget a Vállalatnál végzett 
munkánk és a családunk, üzleti 
tevékenységünk, személyes vagy pénzügyi 
érdekeink között, amennyiben ilyenek 
megjelennek. 

Az esetleges összeférhetetlenségek az 
esetek túlnyomó többségében a felfedésük 
és a megvitatásuk után könnyedén 
megoldhatók. Az összeférhetetlenségek 
korai felfedése és megvitatása elősegíti a 
potenciális érdekütközések feloldását még 
azelőtt, hogy a munkánkat és a hírnevünket 
befolyásolni tudnák. A Vállalat megkérheti 
Önt arra, hogy vonja ki magát néhány 
érintett döntésből, vagy iktasson be egy 
kiegészítő jóváhagyási lépést, amennyiben 
Ön és a tárgyalt vagy jóváhagyott ügy között 
esetlegesen összeférhetetlenség merülhet 
fel. 



26 
A Concentrix 

Corporation Etikus üzleti 
magatartási kódexe 

Elkötelezettségünk a részvényeseink felé 

 

 

 

Az 
eszközeink 

védelme 
 

 

 
Minden alkalmazottnak védenie kell a 
Vállalatunk tulajdonát az elvesztéssel vagy 
lopással szemben, és az ilyen tulajdont nem 
használhatják személyes célokból. A 
Vállalatunk tulajdona magában foglalja a 
bizalmas információkat és más szellemi 
tulajdonokat, a szoftvereket, a 
számítógépeket, az irodai berendezéseket és 
kellékeket. Önnek megfelelően gondoskodnia 
kell arról, hogy a felügyelete alá tartozó 
semmilyen Vállalati tulajdont se használják 
jogosulatlanul. Az alkalmazottak 
korlátozottan használhatják nem üzleti célra 
a Vállalatunk kommunikációs rendszereit, 
feltéve, hogy az ilyen használat: 1) eseti; 2) 
nem befolyásolja a szakmai 
kötelezettségeiket; 3) nem megy a 
termelékenység rovására; és 4) nem sérti ezt 
a Kódexet vagy a Vállalatunk elektronikus 
kommunikációs rendszeréről aktuálisan 
hatályban lévő szabályzatot. 

 
A Vállalatunk kérésére az alkalmazotti viszony 
megszűnése után minden alkalmazottnak 
vissza kell adnia a Vállalatunknak a 
Vállalatunkhoz tartozó összes eszközt, 
beleértve minden adatot és szellemi tulajdont 
is. 

 
A Vállalatunknál rendszeresen hozunk létre értékes, nem 
nyilvános elgondolásokat, stratégiákat és más üzleti információkat 
– „szellemi tulajdont” –, mely a mi tulajdonunk, és melyeket 
ugyanúgy kell védeni, mint minden más tulajdont. Mivel a szellemi 
tulajdon a Vállalatunk saját kemény munkájának az eredménye, 
különböző jogszabályok teszik lehetővé a számunkra az ilyen 
információk külső felekkel szembeni védelmét.

Tippek 
• Minden alkalmazottnak 

védenie kell a Vállalatunk 
tulajdonát, és gondoskodnia 
kell annak hatékony 
használatáról. 

• Az összes Vállalati tulajdon 
csak jogszerű Vállalati 
üzleti célokra használható. 

• Ügyelni kell a Vállalati tulajdonnal 
kapcsolatos pazarlás, veszteség, 
kár, helytelen használat, lopás, 
jogosulatlan vagy törvénysértő 
használat kerülésére. 
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Ajándékok és 
meghívások 
elfogadása 

 
 

 
A vállalatunk feddhetetlenség iránti 
elkötelezettsége megköveteli, hogy a lehető 
legmagasabb etikai normák szerint járjunk el, 
beleértve az olyan helyzetek kerülését is, 
amelyek akár csak a gyanúját is felvethetik a 
helytelen viselkedésnek.  Az üzleti ajándékok és 
meghívások az üzleti kapcsolatainkban 
növelhetik az egymás iránti bizalmat és 
jóindulatot, de egyúttal nehéz is lehet utánuk 
objektíven hozzáállni az ezeket nyújtó 
személyhez. A beszállítóink, alvállalkozóink és 
partnereink kiválasztásának olyan objektív 
tényezőkön kell alapulnia, mint a költség, a 
minőség, az érték, a szolgáltatás és a teljesítési 
képesség. El kell kerülnünk annak látszatát is, 
hogy az üzleti döntéseinket annak alapján 
hozzuk meg, hogy ezen kapcsolatokon keresztül 
milyen ajándékokat kapunk. 

 
Ajándékok, vendéglátás és üzleti szívességek 
elfogadhatók lehetnek, de csak akkor, ha nem 
kivételezésért cserébe nyújtják őket, ha az értékük 
jelképes, és ha a nyújtásuk nem sérti a 
jogszabályokat vagy az azokat nyújtó ismert 
gyakorlatait. Ezek magukban foglalják az olyan 
iparágakban, például az utaztatásban, a 
vendéglátásban, az étkeztetésben, a 
kiskereskedelemben és más ilyen területeken  
dolgozó különböző cégek által azok megszokott üzleti tevékenysége során nyújtott promóciós 
kedvezményeket és programokat, melyek elfogadhatók lehetnek. 

 

Minden olyan ajándékot, üzleti szívességet, 
meghívást vagy vendéglátást, amely a fentiek 
szerint nem elfogadható, még akkor is 
haladéktalanul vissza kell utasítani, ha azt az 
alkalmazott egy családtagja kapja, tekintet 
nélkül arra, hogy ezt kérte vagy kapta, vagy a 
vállalat nevében kell átvenni, illetve a felettes 

által más ésszerű módon kell kezelni. Ritka üzleti 
meghívások elfogadhatók, ha értékükben nem 
túlzóak, és ha nem keltik nem megfelelő eljárás 
látszatát. Minden egyéneknek vagy egyének kis 
csoportjának (vagyis nem egy teljes csapatnak 
vagy üzleti egységnek) adott ajándékot az 
ajándéko(ka)t kapó személyek közül a rangidős 
személynek kell jelentenie a felettesüknek.

Mindig utasítsa 
vissza a következő 
típusú ajándékokat: 

• Pénzeszközök vagy azzal egyenértékű eszközök. 
 

• Amelyek illegálisak vagy törvénysértők. 
 

• Amelynél úgy érzi, hogy azokért viszonzással 
tartozik. 
 

• Amelyek befolyásolják, vagy úgy tűnnek, mintha 
befolyásolnák az üzleti döntést. 

• Amelyeket egy olyan megállapodás keretében 
kapja, hogy azért viszonzásul tennie kell valamit. 

• Amelyek sértenék az ajándékot vagy meghívást 

adó munkáltatójának ajándékokra és 
meghívásokra vonatkozó szabályzatát. 

• Amelyek jó erkölcsbe ütköznek, vagy 
másként sértik a kölcsönös megbecsülés 
iránti elkötelezettségünket. 
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Bennfentes 
kereskedelem  

tilalma 
 

 

 
 

Önnek a tudomására juthat a Vállalatunkra, az anyavállalatára vagy más velünk üzleti 
kapcsolatban álló vállalatra (pl. ügyfelekre vagy beszállítókra) vonatkozó olyan 
lényeges információ, amely a befektetők számára nyilvánosan nem elérhető. 
„Lényeges, nyilvánosan nem elérhető” információk alapján törvénybe ütköző 
vállalatok értékapírjainak (többek között részvények, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt 
megtestesítő értékpapírok,opciós ügyletek és nyugdíjalapokban való részesedések) 
vásárlása vagy értékesítése, az úgynevezett „bennfentes kereskedelem”. Ha 
bennfentes kereskedelemben vesz részt, elvesztheti az állását, és komoly polgárjogi 
és büntetőjogi szankcióknak nézhet elébe. 

 
Soha nem használhatunk fel személyes haszonszerzésre a Vállalatunkkal, az 
anyavállalatával vagy más velünk üzleti kapcsolatban álló vállalattal kapcsolatos 
jelentős, nem nyilvános információt. Ezenfelül soha nem fedhetünk fel lényeges nem 
nyilvános információt más személyek előtt, akik ennek alapján kereskedést 
végezhetnének. Ha valakinek „mond egy ötletet”, és ő ennek alapján értékpapírokat 
vásárol vagy értékesít, mindkettőjüket elítélhetik bennfentes kereskedelemért. 

 
A „nem nyilvános információ” olyan a Vállalatunkon belül ismert információ, amelyet 
a Vállalatunk még nem hozott nyilvánosságra. A „lényeges információ” olyan 
információ, amelyet egy ésszerűen gondolkodó befektető fontosnak ítélne meg, 
amikor értékpapírok vásárlásáról vagy értékesítéséről dönt.  Az olyan 
alkalmazottak, akik lényeges, nem nyilvános információk birtokában vannak, nem 
végezhetnek értékpapír-tranzakciót az információ nyilvános felfedését legalább 24 
órával követő következő kereskedési napig. Amennyiben bizonytalan azzal 
kapcsolatban, hogy mi minősül „lényeges nem nyilvános információnak” és a 
bennfentes kereskedelemmel kapcsolatban milyen korlátozások vannak érvényben, 
vegye fel a kapcsolatot a jogi részleggel. 
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A következő típusú (pozitív vagy negatív) 
információk, ha nem nyilvánosak, példák arra, 
hogy mi minősül „lényeges” információnak, mely 
esetben a használatuk és felfedésük kimerítheti a 
bennfentes kereskedelem fogalmát: 

• jelentős ügyfelek vagy beszállítók nyereségei 
vagy veszteségei, vagy jelentős árváltozások; 

• új termékbejelentések vagy jelentős kutatási 
eredmények;  

• jelentős termékhibák, termékvisszahívások 
vagy -módosítások;  

• jelentős változások a felső vezetésben;  
 

• jelentős jogvita, tényleges peres ügy vagy 
ilyen ügy veszélye;  

• pénzügyi eredmények, vagy előrejelzett jövőbeli 
bevételek vagy veszteségek;  

• függőben lévő vagy javasolt összeolvadásokkal, 
felvásárlásokkal, leányvállalatok feletti 
rendelkezéssel, részvények felosztásával, új saját 
tulajdonnal vagy adóssággal kapcsolatos hírek; 

• csődfenyegetettség vagy pénzügyi 
likviditással kapcsolatos problémák.  

 
Az Egyesült Államok  Értékpapír- és 
Tőzsdebizottsága (U.S. Securities 
and Exchange Commission), 
valamint az Egyesült Államok 
Kongresszusa nagyon nagy 
figyelmet fordít az Egyesült Államok 
értékpapírpiacain a méltányos 
kereskedelem megőrzésére.  Ezek a 
jogszabályok a nyilvánosan működő 
társaságoktól megkövetelik, hogy a 
bennfentes kereskedelemmel 
kapcsolatban világos szabályzataik 
legyenek érvényben. 
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Pontos 
nyilvántartások  

fenntartása 
 

 

 
A Vállalat rendszeres beszámolóinak, bejelentéseinek és szabályozó hatóságoknak 
benyújtott dokumentumainak hiánytalan, méltányos, pontos, időszerű és jól érthető volta 
elengedhetetlen fontosságú a Vállalatunk sikeres üzleti tevékenységéhez. Mindannyian 
felelősek vagyunk azért, hogy a Vállalatunk pénzügyi nyilvántartásainak minden 
bejegyzése tisztességes képet fessen a műveleteink eredményeiről és a pénzügyi 
helyzetünkről. Erről nem csak azért kell gondoskodnunk, hogy eleget tegyünk a 
Vállalatunk szabályzatainak, hanem azért is, hogy megfeleljünk a pénzügyi számvitelt és 
jelentéstételt szabályozó jogszabályoknak, szabályoknak és rendeleteknek. 

 
 
 

Mindannyiunknak a lehető legnagyobb gondossággal kell eljárunk, amikor ilyen 
beszámolókhoz hozzájárulunk vagy azokat elkészítjük, összhangban a következő 
irányelvekkel: 

 
> az összes Vállalati számviteli nyilvántartásnak, valamint az ezekből létrehozott 

beszámolóknak összhangban kell állnia a vonatkozó joghatóság jogszabályaival; 
 

> az összes nyilvántartásnak megfelelően és pontosan kell tükröznie azokat a 
tranzakciókat vagy előfordulásokat, amelyekhez kapcsolódnak; 

 
> az összes nyilvántartásnak megfelelően és pontosan, megfelelő részletességgel kell 

tükröznie a Vállalati eszközöket, kötelezettségeket, bevételeket és kiadásokat; 
 

> a Vállalatunk számviteli nyilvántartásai nem tartalmazhatnak semmilyen hamis vagy 
szándékosan félrevezető bejegyzést; 

 
>  egy tranzakció sem sorolható be szándékosan más elszámolás, részleg vagy 

számviteli időszak alá; 
 

> az összes tranzakciót pontos és megfelelően részletes dokumentációval kell 
alátámasztani, és a megfelelő pénzügyi mérlegben, a megfelelő számviteli 
időszakra kell rögzíteni; 

 
>  Önnek teljes mértékben együtt kell működnie a belső és külső auditorokkal a kért 

információk összegyűjtésében, az eljárások elmagyarázásában és a javítási 
lehetőségek keresésében; valamint 

 
>  Önnek meg kell felelnie a Vállalatunk belső számviteli ellenőrzéseinek.
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A rekordjaink 
kezelése 

 
 

 

 
A különféle jogszabályok és helyes üzleti 
gyakorlatok a Vállalatunktól megkövetelik, 
hogy az üzleti rekordjainkat, többek között az 
elektronikus rekordjainkat egy bizonyos ideig 
megőrizzük. Ezenfelül nem semmisíthetünk 
meg bizonyos releváns rekordokat függőben 
lévő vagy várható peres eljárás, 
adatbekérések, audiotok vagy ellenőrzések 
esetén. Az üzleti rekordok szükségesnél 
hosszabb ideig való tárolása azonban 
szükségtelen költségeket jelent a Vállalatunk 
számára, és akadályozza a releváns 
rekordok hatékony visszakeresését és 
elérését. Mindannyiunknak szigorúan be kell 
tartanunk a Vállalatnak a vállalati rekordok 
kezelésére vonatkozó szabályzatait. Ha 
konkrét információra van szüksége azzal 
kapcsolatban, hogy mennyi ideig őrizzük 
meg, és hogyan semmisítjük meg az üzleti 
rekordokat, tekintse át a rekordok 
megőrzésére vonatkozó szabályzatunkat, 
vagy vegye fel a kapcsolatot a jogi 
részleggel. 

 
A jogi részleg bizonyos körülmények, például 
peres eljárás esetén kibocsáthat egy jogilag 
előírt megőrzési rendelkezést, és a jogilag 
előírt megőrzési rendelkezés hatálya alá eső 
egyetlen dokumentum sem módosítható vagy 
semmisíthető meg a jogi részleg előzetes 
írásbeli engedélye nélkül. Ilyen körülmények 
között a jogi részleg minden utasításának 
eleget kell tenni. 

 
A rekordok megőrzésére vonatkozó 
szabályzatunk egyaránt kiterjed az 
elektronikus és a fizikai formátumú 
anyagokra. Ez a a szabályzat az ÖSSZES 
rekordra vonatkozik, tekintet nélkül az ezeket 
hordozó közegre, legyen az papír, e-mail, 
videó, merevlemez, pendrive, CD vagy más 
elektronikus tárolási eszköz. 

 
Különleges figyelmet kell fordítania arra, 
hogy a bizalmas információkat tartalmazó 
rekordok megőrzése és megsemmisítése a 
rekordok megőrzésére vonatkozó 
szabályzatunkkal és a Vállalatunk 
információvédelmi szabályzataival és 
gyakorlataival összhangban történjen.

K. A számviteli részleg kap 

egy levelet egy ügyfél ügyvédjétől, melyben 

azt kéri, hogy a Vállalatunk tegyen eleget 

valamilyen olyan szóbeli ígéretnek, amelyet a 

Vállalatunk állítólagosan megfogalmazott. A 

felettese ara kéri, hogy tekintse át az e-

mailjeit, hogy van-e olyan e-mail közöttük, 

amely alátámaszthatja, hogy elhangzott egy 

ilyen ígéret. Talál egy e-mailt, amely 

tekinthető úgy is, hogy abban ígéretet tett egy 

olyan személynek, aki az ügyfélkapcsolatban 

nem volt járatos, de jóhiszeműen úgy véli, 

hogy az ügyfélnek soha nem fogalmaztak meg 

ilyen ígéretet. Törölnie kell az e-mailt? 

A. Nem. A Vállalatunk rekordok megőrzésére vonatkozó 

szabályzata megköveteli az alkalmazottaktól, hogy 

őrizzenek meg minden olyan rekordot, amely releváns 

lehet egy olyan ügyben, melyben a Vállalat ésszerű 

keretek között peres ügyre számíthat. Önnek azonnal fel 

kell vennie a kapcsolatot a jogi részleggel, hogy segítsen 

annak megállapításában, hogy a körülményekre 

tekintettel ésszerű keretek között lehet-e számítani peres 
eljárásra. 



32 

Concentrix Corporation  
Etikus üzleti magatartási kódex 

A globális közösségek iránti elkötelezettségünk 

 

 

 

 

A tisztességes 
verseny  
fenntartása 

 
 

 

 
 
 

A Vállalatunk mellszélességgel kiáll a szabad 
és méltányos verseny mellett. A piaci 
cselekedeteink határozzák meg, hogy milyen 
Vállalat vagyunk. Azzal, hogy szigorúan a 
szolgáltatásaink és teljesítményünk minősége 
alapján versenyzünk, és soha nem etikátlan 
módon, fenntartjuk a Vállalatunk, mint az egyik 
vezető etikus vállalat hírét az iparágunkon 
belül. Egyetlen Vállalati alkalmazott, igazgató 
vagy tisztviselő sem húzhat tisztességtelen 
hasznot valaki másból manipuláció, 
megtévesztés, bennfentes információkkal való 
visszaélés, tényállás megtévesztő 
megjelenítése vagy bármilyen más 
tisztességtelen gyakorlat révén. Arra 
összpontosítunk, hogy az ügyfeleink 
elégedettek legyenek, és nem próbáljuk a 
versenytársaink üzleti lehetőségeit 
megtévesztő vagy csalárd módon korlátozni. 

A versenytársakkal 
való interakció 
során: 
Elővigyázatosnak kell lennünk a versenytársakkal 
való interakciók során. El kell kerülnünk a 
versenytársakkal való együttműködést, sőt még 
ennek látszatát is. Soha nem beszélhetjük meg a 
következő témákat a Vállalatunk 
versenytársaival anélkül, hogy arra a jogi részleg 
előzetesen megadta volna az engedélyt: 

• árazás és árazási politikák, költségek, 
stratégiai és marketingtervek; 

• védett és bizalmas információk; 
 

• technológiai javítások; 
 

• az ügyfeleinknek a jövőben 
nyújtani kívánt promóciók; 

• ügyfelek, piacok, területek vagy 
országok felosztása; 

• bizonyos ügyfelek, beszállítók vagy 
versenytársak bojkottja; 

• ügyfelekkel kapcsolatos összehangolt lépések. 
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Az emberi jogok  
tiszteletben tartása 

 
 

 

A Vállalatunk a műveletei során az egész világon támogatja az alapvető emberi jogok 
védelmét. Az alkalmazottaink a világ minden tájáról dolgoznak együtt ügyfelekkel, 
beszállítókkal és partnerekkel. Egy igazán globális nagyvállalat vagyunk, és ezzel az is 
együtt jár, hogy vállalati polgárként felelősen kell viselkednünk minden városban, 
minden országban, minden alkalmazotti szerepvállalásban, minden 
partnerkapcsolatban és minden ügyfélkapcsolatban. Ezt azzal érjük el, hogy a globális 
üzleti tevékenységünket az emberi jogok nagy tiszteletben tartása mellett végezzük. 
Ezen elkötelezettségünk támogatásához betartjuk a munkaórákkal, a bérekkel, az 
emberkereskedelemmel, a modern rabszolgasággal, a gyermekmunkával, valamint az 
életet vagy egészséget veszélyeztető munkakörülményekkel kapcsolatos 
jogszabályokat. Az ezen alapelvek iránti elköteleződésünket beleépítettük ebbe a 
Kódexbe, a munkaügyi kapcsolatokról vallott álláspontunkba, a munkáltatói 
gyakorlatunkba és a beszállítókkal való kapcsolatainkba. 

 

Politikai részvétel 
 

 

 

A Concentrix politikamentes vállalat, és nem vállal politikai szerepet egyetlen párttal, 
jelölttel vagy kérdéssel kapcsolatban sem. Az alkalmazottak személyes 
minőségükben szabadon részt vehetnek politikai folyamatokban, és azokban 
szerepet vállalhatnak. Nem tehetnek azonban semmi olyat, ami azt a benyomást 
keltené, hogy a tevékenységüket a Vállalat nevében végzik, és a politikai 
tevékenységre is vonatkozik a Vállalati eszközök vagy a vállalati idő 
felhasználásával végzett személyes tevékenységeket szabályozó összes Vállalati 
szabályzat. A Vállalat nem téríti meg az alkalmazottak számára azt az időt, amit egy 
politikai tevékenységre fordítanak, kivéve olyan mértékben, amennyiben azt a 
törvény megköveteli. 
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Környezetvédelem 
és fenntarthatóság  

 
 

 

 

Tiszteljük a környezetet, amelyben élünk és dolgozunk. Ez részben azt 
jelenti, hogy eleget teszünk az összes olyan ország összes 
környezetvédelmi előírásának, ahol működünk. A Vállalatunk 
elkötelezett a környezet védelme mellett, és ennek részeként 
minimálisra csökkenti a működésünk által a környezetre gyakorolt 
hatást. 

 
Felelősséggel tartozunk azért, hogy javítsuk az emberek életét és bolygónk 
egészségét. Ezt a felelősséget nagyon komolyan vesszük. Úgy látjuk, 
nagyszerű lehetőségünk van arra, hogy vállalatunk méretei lévén hatással 
lehessünk a jó ügy érdekében. Az egységes erő – amelyet több mint 270 000 
főnyi munkatársunk, ügyfeleink, beszállítóink és partnereink egész családja 
sokszoroz meg – világméretű hatást eredményez. 
 
 
Három kulcsfontosságú cselekvési terület mellett köteleztük el magunkat: 
 
Környezetvédelem: Gondoskodunk a környezetről, hogy jobb állapotban 
hagyjuk magunk után, mint ahogyan találtuk. 

Társadalmi terület: Jobb helyet teremtünk az emberek munkájához és 
életéhez a közösségekben, ahol jelen vagyunk. 

Irányítási terület: Etikusan tevékenykedünk, és helyesen járunk el. 
Mindig. 

 
Részletesebb információért, kérjük, olvassa el legfrissebb Fenntarthatósági jelentésünket: 
https://www.concentrix.com/esg/
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Felismerjük és elfogadjuk, hogy felelősek 
vagyunk azért, hogy jól sáfárkodjunk a 
környezeti erőforrásokkal, és elősegítsük a 
fenntartható fejlődés állapotának megteremtését. 
E felelősségvállalások támogatásához a 
Vállalatunk a következő 
kötelezettségvállalásokat tette: 

• A környezetszennyezés minden formájának 
megakadályozása. 

 
• A természeti erőforrásoknak, többek 

között az energiának a megőrzése minden 
olyan esetben, amikor az a bevont 
források csökkentésén, az 
újrafelhasználáson és az újrafeldolgozáson 
keresztül megvalósítható. 

• A környezetvédelmi teljesítmény 
folyamatos javítása az összes alkalmazott, 
alvállalkozó és beszállító bevonása, 
valamint a helyi közösségekkel fenntartott 
partneri kapcsolatokon keresztül. 

 
• A környezetvédelmi 

megfontolások beépítése az 
üzleti tevékenységeinkbe. 
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A korrupcióellenes 
jogszabályok betartása 

(megvesztegetések és 
törvénytelen jutalékok) 

 
 

A Vállaltunk zéró toleranciát alkalmaz a 
megvesztegetéssel szemben. Ezért soha nem 
adhatunk, fogadhatunk el vagy ajánlhatunk fel 
nem helyénvaló kifizetéseket, amikor a Vállalatunk 
nevében üzleti tevékenységet végzünk. Betartjuk 
a kormányzati tisztviselők megvesztegetését tiltó 
összes nemzetközi jogszabályt, szerződést és 
előírást, beleértve az Egyesült Államok külföldi 
korrupt gyakorlatokat szabályozó Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA) előírásait. 

 
A kormányzati tisztviselők megvesztegetése szinte 
minden országban tilos. Ezenfelül néhány ország 
jogszabályai más országok tisztviselőinek 
megvesztegetését is bűncselekménynek tartják. 
Ahhoz, hogy az üzleti közösségeink felelős tagjai 
legyünk, mindenhol be kell tartanunk ezeket a 
jogszabályokat, ahol üzleti tevékenységet végzünk, 
tekintet nélkül a helyi jogszabályokra vagy 
szokásokra. Ez azt jelenti, hogy soha nem ajánlhatunk 
fel, kísérelhetünk meg felajánlani, hagyhatunk jóvá 
vagy ígérhetünk bármiféle megvesztegetési pénzt, 
korrupciós jutalékot vagy ügymenetkönnyítő juttatást 
kormányzati tisztviselők számára üzlet vagy 
tisztességtelen üzleti előny megszerzése vagy 
megtartása, illetve hivatalos eljárásuk befolyásolása 
céljából. Ezenfelül soha nem kérhetünk vagy 
fogadhatnunk el vesztegetést vagy törvénytelen 
jutalékot. A korrupcióellenes jogszabályok összetettek, 
és ezeknek a  
jogszabályoknak a megsértése súlyos következményeket von maga után. Ezért el kell kerülnie minden 
olyan tevékenységet, amely magában hordozza a lehetőségét annak, hogy megvesztegetésnek tűnjön fel. 

 
Fontos azt is megjegyezni, hogy nem fogadhatunk fel egy harmadik felet sem arra, hogy valami olyat 
tegyen meg, amit mi saját magunk etikai vagy jogi okok miatt nem tehetünk meg. Egy harmadik fél 
bevonásra abba, hogy így közvetett módon végezzünk helytelen kifizetést, sérti ezt a Kódexet és a 
korrupcióellenes jogszabályokat. Alaposan át kell világítanunk minden harmadik felet, mielőtt úgy döntünk, 
hogy együtt dolgozunk velük.                                    

 
 

• „Megvesztegetésnek” minősül minden 
olyan értékkel bíró dolog, többek között 
készpénz, ajándék, meghívás vagy más 
üzleti szívesség adása, melynek célja a 
személy üzleti lépéseinek vagy 
döntéseinek befolyásolása valamilyen 
üzleti előny megszerzése céljából. 

• A „törvénytelen jutalékok” olyan 
összegek, amelyek valaki valamilyen 
üzleti lehetőség odaítéléséért vagy 
elősegítéséért kap előzetesen vagy 
utólag cserébe. 

• „Kormányzati tisztviselő” minden 
nemzeti vagy helyi kormányzati 
hivatalnok vagy alkalmazott, a 
politikai jelöltek vagy az olyan 
szervezetek, mint például a 
Világbank képviselői, illetve a 
kormányzati tulajdonban lévő 
vagy kormányzati irányítás alatt 
álló szervezetek, például egy 
állami olajtársaság alkalmazottjai. 
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A munkájukban 
az Egyesült 
Államokon kívüli 
tranzakciókban 
vagy 
utazásokban 
érintett 
alkalmazottaknak 
ismerniük kell az 
egyesült 
államokbeli 
FCPA, az 
egyesült 
királysági Anti- 
Bribery Act 
(Megvesztegetés
-ellenes törvény), 
és más helyi 
jogszabályok 
előírásait. 
Vezetőségi 
jóváhagyására 
van szükség, 
mielőtt egy 
kormányzati vagy 
állami 
tisztviselőnek 
bármilyen 
ajándékot vagy 
kifizetést 
adhatnánk. 
Minden 
alkalmazottnak 
haladéktalanul 
jelentenie kell 
minden 
megvesztegetés 
vagy törvénytelen 
jutalék iránti 
igényt a jogi 
részlegnek. 

 
 

K. Nemrég találkoztam egy ügynökkel, aki segíteni 

tudna a Vállalatunknak, hogy üzleti lehetőséget 

szerezzünk egy olyan országban, ahol különösen 

nehéz a számunkra, hogy megvessük a lábunkat. 

Megbízhatom ezt az ügynököt a Vállalatunk 

nevében? 

 
 

A. Beszéljen a felettesével vagy a jogi részleggel annak 
tisztázásához, hogy az ügynök kapcsolatai és módszerei 
összhangban állnak-e a helyi és az egyesült államokbeli 
jogszabályokkal. Ennek az ügynöknek kritikus 
fontosságú az átvilágítása, mert a Vállalatunk jogi 
következmények elé nézhet, ha szándékosan elkerüljük 
a releváns tények megismerését. Ha az ügynök átmegy 
az átvilágításon, az üzleti tevékenységre vonatkozó 
jóváhagyást és a megrendelőket szabályozó belső 
eljárásokat kell követni, valamint meg kell szerezni a 
jogi jóváhagyást. 

 

K. Zsuzsának a lehető leghamarabb meg kell szereznie egy 

projekthez a jóváhagyást. A kormányzati alkalmazott, akivel 
Zsuzsa felvette a kapcsolatot, felajánlja, hogy egy „kis 
összegért” cserébe felgyorsítja a jóváhagyási eljárást. Adhat 
Zsuzsa egy kis pénzt a kormányzati alkalmazottnak, hogy 
hogy felgyorsítsa a jóváhagyási eljárást? 

 

A. Nem. Ezt „ügymenetkönnyítő kifizetésnek” hívják, amit a 

törvény is tilt, és szabályzatunk sem enged meg.  Zsuzsa nem 
ajánlhat fel, illetve nem fizethet ki semennyi pénzt sem 
kormányzati jóváhagyások elősegítésére, még akkor sem, ha 
ez felgyorsítana egy projektet. Zsuzsának értesítenie kell a 
felettesét és a jogi részleget, hogy ügymenetkönnyítő 
kifizetést kértek tőle 

.
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Ajándékok és 
meghívások adása 

  
 

 
Néha meghívjuk valamilyen programra az ügyfeleinket és a beszállítóinkat, hogy erősítsük velük a jó 
munkakapcsolatunkat. A józan megítélés, a diszkréció és a mértékletesség mindig jó szolgálatot tesz ilyen 
esetekben. Nem helyénvaló valakit olyan körülmények között meghívni valamilyen programra, amikor emiatt 
elfogultnak tűnhetnénk, vagy azt a benyomást keltenénk, mintha befolyásolni akarnánk egy üzleti döntést.  
Akkor hívhat meg valakit valamilyen programra, ha az az összes következő kritériumnak eleget tesz: 
>  üzleti tevékenységgel kapcsolatos; 
 
>  olyan körülmények között kerül rá sor, amely üzleti megbeszéléshez megfelelő; 
 
>  a vele kapcsolatos költségek ésszerűek; 
 
>  a programmeghívást nem egy ügyfél vagy beszállító kérte. 
 
A Vállalatunk az „ajándékot” olyan értéktárgyként, áruként, szolgáltatásként, étkeztetésért vagy programra 
való meghívásként határozza meg, melyen Ön, aki az ajándékot adja, nem vesz részt. A pénzeszközös vagy 
pénzeszköz-egyenértékes ajándékok, például az ajándékutalványok soha nem megengedettek. Akkor adhat 
ajándékokat, ha azok eleget tesznek az összes következő feltételnek: 
>  mérsékelt értékűek; 
 
> Nem tekinthetők megvesztegetési pénznek, kenőpénznek vagy ügymenetkönnyítő juttatásnak;  
 
> Összhangban állnak az általánosan elfogadott üzleti gyakorlattal és etikai normákkal;  
 
> Nyilvánosságra kerülésük esetén nem vetnének rossz fényt a Társaságunkra; és 
 
>  nem pénzeszközök vagy pénzeszköz-egyenértékesek (például nem ajándékutalványok vagy kuponok). 
 
A kormányzati tisztviselőknek, többek között állami tulajdonú vagy állami irányítású vállalatok 
alkalmazottainak adott ajándékokra és programmeghívásokra ennek a Kódexnek az előírásai is 
vonatkoznak. Amikor ajándékokat vagy programmeghívásokat ad egy üzleti partnernek, ügyeljen arra, hogy 
az ajándék vagy programmeghívás ne sértse a fogadó fél saját szabályzatait. Ha állami tisztviselőkkel 
dolgozik, ügyeljen arra, hogy még a legegyszerűbb ajándékok, például étel vagy frissítő vásárlása sem 
elfogadható, sőt akár törvénysértő is lehet. 
 
Egyes helyeken szokás névleges értékű tárgyakat (pl. édességeket vagy Concentrix-logós bögréket és 
hasonló tárgyakat) biztosítani kormánytisztviselők számára.  Ugyanakkor kormányzati tisztviselők számára 
az akár névleges értékű ajándékok juttatása is különös figyelmet igényel a vonatkozó jogszabályok 
betartásának biztosítása érdekében.  Mielőtt bármilyen, értékkel bíró dolgot adna egy kormányzati 
tisztviselőnek, konzultáljon a megfelelőségi osztállyal. 
 
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a kormányzati tisztviselőkre és az állami tulajdonú, valamint állami irányítású 
vállalatok alkalmazottjaira az Egyesült Államokban és külföldön is szigorú kormányzati előírások 
vonatkoznak. Ezeknek az előírásoknak a megsértése az előírást megsértő személy, a Vállalatunk, valamint 
az érintett hivatalnokok számára polgárjogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Kérjük, tekintse át 
ennek a Kódexnek a korrupciós jogszabályok betartásával kapcsolatos „A globális közösségek iránti 
elkötelezettségünk” című részét.
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Kereskedelmi 
ellenőrzések és 

korlátozások 
 

 

 
 
 

Globális vállalatként árukat, szolgáltatásokat, 
szoftvereket és technológiát szállítunk szerte 
a világba, átlépve az országhatárokat. Ezért 
kritikus fontosságú, hogy gondosan betartsuk 
a határokon átnyúló kereskedelmi 
tevékenységünkre, többek között a 
behozatalra, a kivitelre és az újrakivitelre 
vonatkozó összes hazai és nemzetközi 
szabályt és előírást. Számos országban olyan 
jogszabályok vannak érvényben, amelyek 
korlátozzák vagy más módon 
engedélyezéshez kötik bizonyos áruk és/vagy 
szolgáltatások kivitelét és/vagy behozatalát 
más országok, illetve bizonyos felek esetén. 
Az országok különféle kereskedelmi 
szankciókat is kivethetnek egyes országokra 
vagy emberekre, illetve ezeket embargóval 
sújthatják. Ezeknek a szankcióknak vagy 
embargóknak jellemző módon 
nemzetbiztonsági, külpolitikai vagy 
humanitárius okai vannak. 

 
Ahhoz, hogy eleget tegyünk ezeknek a 
követelményeknek, amikor a Vállalatunkra is 
vonatkoznak, át kell világítanunk a nemzetközi tranzakcióinkat, hogy 
biztos ne tiltott célhelyre, végfelhasználóhoz vagy végfelhasználási célra 
továbbítsuk őket, és figyelnünk kell azokat a figyelmeztető jeleket, 
amelyek azt jelzik, hogy a másik fél megpróbálhatja megkerülni a 
vonatkozó jogszabályokat. 

 
A sok ilyen nemzetközi kereskedelmi jogszabály által megfogalmazott 
összetett jogi követelmények miatt áruk vagy szolgáltatások kivitele 
vagy behozatala, illetve olyan tranzakciókba lépés előtt, amelyek 
kereskedelmi szankciók hatálya alá eshetnek, útmutatást kell kérnünk a 
jogi részlegtől.

 
 

„Kivitelre” akkor kerül sor, amikor egy árut, 
szolgáltatást, szoftvert vagy valamilyen 
technológiai terméket tárgyi vagy immateriális 
formában leszállítunk vagy más módon 
átadunk egy másik országban tartózkodó 
személynek. Akkor is kivitelre kerül sor, amikor 
egy olyan személynek adunk át technológiát 
vagy szoftvert, aki nem annak az országnak az 
állampolgára, ahol tartózkodik (például valaki 
olyannak az Egyesült Államokban, aki nem 
amerikai állampolgár vagy nem rendelkezik ott 
állandó lakóhellyel). Az újrakivitel az áruk, 
szoftverek vagy technológiák egyik külföldi 
országból egy másik külföldi országba történő 
továbbítását jelenti. 
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Világpolgárság 
 

 

 
Vállalatunk globális felelősségvállalási törekvéseinek és irányelveinek jótékonysági 
tevékenységek, hozzájárulások és adományok is részét képezik. E hozzájárulásokat 
az üzleti megtérülés igénye vagy elvárása nélkül nyújtjuk. Nem adható ilyen kifizetés 
olyan személyeknek vagy szervezeteknek, melyek célja és értékrendje a vállalatunk 
céljaival és értékrendjével nem egyeztethető össze. E hozzájárulások 
kedvezményezettei semmilyen módon sem állhatnak kapcsolatban a vállalatunk 
egyetlen igazgatójával sem. 
 
Az alkalmazottakat bátorítjuk arra, hogy a szabadidejükben és a saját költségükre 
vegyenek részt jótékonysági tevékenységekben, hogy ezzel is visszaadjanak valamit 
annak a közösségnek, amelyhez tartoznak. Az ilyen tevékenységek nem végezhetők 
a Vállalat nevében, és a Vállalat nem téríti meg az alkalmazottaknak a jótékonysági 
tevékenységgel töltött idejüket vagy az annak során felmerülő költségeiket, kivéve, 
ha az alkalmazott a Vállalat nevében járt el, és ehhez megkapta az előzetes írásbeli 
meghatalmazást. 

 

A külső 
környezettel való 
kommunikáció 

 
 

Fontos, hogy a Vállalatunk méltányos, pontos, időszerű és érthető módon tegyen szóbeli és 
írásbeli nyilatkozatokat a hatóságok és hivatalok számára. Ezért csak arra kijelölt szóvivők 
rendelkeznek jóváhagyással a külső feleknek, nevezetesen a média képviselőinek, az iparági 
elemzőknek, a pénzügyi elemzőknek és a befektetőknek való válaszadáshoz, vagy a velük 
való kommunikációhoz. Az ilyen szóvivőkkel elkerüljük azt, hogy a szavainkat a riporterek és 
a média vagy más külső szervezetek más képviselői kiragadják a szövegkörnyezetükből. Ha 
a médiából valaki információt vagy interjút kér Öntől, vagy azt, hogy írjon egy szakcikket vagy 
tartson előadást, a kérést továbbítania kell a marketinges csapatunknak, akik kezelni fogják a 
kérést, és megadják a szükséges támogatást és útmutatást. Hasonlóképpen, a pénzügyi 
elemzők és részvényesek kéréseit a befektetői kapcsolatok részlegnek továbbítsa. Ha 
bármilyen aggálya van egy kéréssel kapcsolatban, a megfelelőségi részleggel is felveheti a 
kapcsolatot, mielőtt reagál a kérésre. 

 
Kérdezze meg a marketing csapattól a márkahasználatra és a vállalati 
kommunikációra vonatkozó útmutatásokat és szabályokat. 
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Helytelen 
viselkedés 
bejelentése 

 

 
 

 
Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy 
jelentsünk minden olyan helytelen 
viselkedést, többek között ennek a 
Kódexnek a megsértését, amely a 
tudomásunkra jut. Ehhez több bejelentési 
csatorna is rendelkezésre áll. 

 
Bátorítjuk az alkalmazottakat arra, hogy 
segítsenek megőrizni a Vállalatunk 
feddhetetlenségét, és jelentsenek minden 
helytelen viselkedést. Hogy ebben a 
segítségünkre lehessenek, a Vállalatunk 
minden alkalmazottja panaszt tehet a 
Vállalatunk vezetőségének, ha 
megkérdőjelezhető számviteli vagy 
ellenőrzési ügyre, vállalati csalásra, vagy a 
vonatkozó jogszabályok megsértésére lesz 
figyelmes. 

 
Ha a kérdést vagy aggályt inkább névtelenül 
jelentené, az év 365 napján, napi 24 órában a 
rendelkezésére áll egy névtelen forródrót, 
hogy reagálni tudjunk az etikai és jogi 
problémákkal kapcsolatos kérdésekre vagy 
aggodalmakra, beleértve a Vállalatunk 
Kódexének és más szabályzatainak a 
megsértését. Minden kérdést és/vagy 
bejelentést azonnal és alaposan 
megvizsgálunk a vonatkozó jogszabályokkal 
összhangban. Amennyiben szükséges, a 
Kódexünk megsértése esetén megfelelő 
válaszlépéseket teszünk, és/vagy korrigáló, 
illetve fegyelmi intézkedést kezdeményezünk. 
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Ha olyan helyzetre lesz figyelmes, amely sértheti a 
Kódexünket, a Vállalati politikánkat vagy bármilyen vonatkozó 
jogszabályt vagy előírást, akkor bátorítjuk arra, hogy ezt 
jelentse a felettesének vagy az emberi erőforrásoknak. Ha úgy 
érzi megfelelőnek, közvetlenül a rangidős alelnökhöz, az ország 
vezetőjéhez vagy a jogi osztályhoz is fordulhat. Alternatív 
megoldásként követheti a Vállalatunk panaszbejelentési 
szabályzatát is, és a következők valamelyikének is jelentheti a 
helytelen viselkedést: 
 
 Teh-Chien Chou Allison Leopold Tilley 

Chairperson of the Audit   

Committee Pillsbury Winthrop LLP

Concentrix Corporation 2475 Hanover Street
44201 

audit@concentrix.com Palo Alto, California

 +1 94304-1114 

 Telephone: 650.233.4537 
 allison@pillsburylaw.com 

 

A Vállalati 
panaszbejelentő webhely:  
www.integritycounts.ca/org/concentrix 
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Honnan tudhatom, ha 
valamilyen probléma van? 
A Kódexünkben igyekszünk tárgyalni azokat a legáltalánosabb jogi 
és etikai problémákat, amelyekkel a munkánk során találkozhatunk. 
Nem tudunk azonban minden lehetséges kérdésre kitérni. Amikor 
valamilyen etikai dilemmával néz szembe, gondolja át a problémát, 
és tanulmányozza át az elérhető forrásokat, például a Vállalati 
szabályzatokat és eljárásokat. Segít felmérni a helyzetet, ha felteszi 
magának a következő kérdéseket: 

 
• Úgy gondolom, hogy a cselekedetem eleget tesz a 

jogszabályoknak? 

• Helyesnek tűnik ezt megtenni? 

• A cselekedet eleget tesz a Kódexünknek és a Vállalatunk összes többi szabályzatának? 

• Nem érintene kellemetlenül, ha mások is tudomást szereznének 
róla? 

Ha a válasza nem igenlő az összes fenti kérdésre, akkor ne tegye 
meg az adott cselekedetet. Kérjen segítséget, ha bármilyen további 
kérdése van a helyzettel kapcsolatban. 

 
Olyan helyzetekkel is szemben találhatja magát, amelyek 
nemzetközi üzleti tevékenység során vetnek fel etikai dilemmákat. 
Ha egy másik ország helyi jogszabályai, szokásai vagy gyakorlatai 
ütköznek az Egyesült Államok jogszabályaival, a Vállalati 
szabályzatokkal vagy ezzel a Kódexszel, kérjen útmutatást a jogi 
osztálytól. Ilyen körülmények között mindig azoknak a 
jogszabályoknak, szokásoknak és gyakorlatoknak kell eleget 
tennünk, amelyek a szigorúbbak. 
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Megtorlással 
szembeni  
védelem 

 

 
 

 
 
 

Még a legmagasabb etikai normákat követő 
vállalatoknál is merülhetnek fel alkalmanként 
problémák. Amikor ilyesmi történik, ezeket 
jelenteni kell a számunkra, hogy ki lehessen 
őket vizsgálni. Nem mindig egyszerű 
bejelenteni egy olyan kérdést vagy aggályt, 
amely megsérti, vagy akár csak megsérteni 
tűnik a Kódexünk, a Vállalati szabályzatunk, 
illetve a vonatkozó jogszabályok vagy 
szabályozások előírásait. Azt azonban 
garantálni tudunk Önnek, hogy a Vállalatunk 
egyetlen olyan alkalmazottal szemben sem 
alkalmaz megtorlást, aki jóhiszeműen jelent 
egy etikai szempontból aggodalomra okot adó 
dolgot, vagy együttműködik egy vállalati 
vizsgálatban. Fegyelmi eljárás indítható 
minden olyan személlyel szemben, aki 
megtorlást alkalmaz az ilyen alkalmazottakkal 
szemben.

K. Csalásra gyanakszom, de tartok 
a bejelentésétől. Mi történik, ha 
tévedek, és ez bajba sodor, vagy ha 
megsértem valaki hírnevét? 

A. Nem vonjuk felelősségre az 

alkalmazottakat az általuk tett 

jóhiszemű bejelentésekért, még akkor 

sem, ha azok végül megalapozatlannak 

bizonyulnak, vagy nem lehet őket 

bizonyítani. A feltételezett helytelen 

cselekedeteket körültekintően vizsgáljuk 

ki annak biztosításához, hogy ne 
sérüljön az alkalmazottak hírneve. A 

vizsgálatokat objektív, méltányos és 

bizalmas módon végezzük. 
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Megkaptam a Vállalatunk Etikus üzleti magatartási kódexének egy 
példányát, amelyet figyelmesen elolvastam. Megértettem az összes 
útmutatást, gyakorlati megoldást és megközelítési módot, és 
kijelentem, hogy betartom ezeket. 

 
Megértem és beleegyezem abba, hogy ha megsértem az Etikus 
üzleti magatartási kódexben megfogalmazott útmutatásokat, 
gyakorlati megoldásokat és megközelítési módokat, akkor ezért 
fegyelmi eljárás indulhat ellenem, ami az elbocsátásomat is 
maga után vonhatja. 

 
Elfogadom, hogy a Vállalatunk fenntartja a jogot arra, hogy az üzleti 
körülményeknek megfelelően az ebben az Etikus üzleti magatartási 
kódexben tartalmazott információkat részben vagy egészben 
módosítsa, kiegészítse vagy törölje. 

 

Ezenfelül elfogadom, hogy ennek az Átvételt és elfogadást tanúsító 
űrlapnak az aláírása nem biztosít semmilyen jogot, előnyt vagy 
alkalmazásba vételt a számomra, illetve ez ennek a tanúsító 
űrlapnak nem célja, továbbá nem nyújt garanciát a további 
alkalmazásomra, vagy olyan más alkalmazásomra, mely a 
munkaszerződésem tartalmától eltér. 
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Ezen Kódex rendelkezései alól mentesség általában nem adható; az 

eseti, kivételes mentességet minden esetben csak az igazgatótanács 

adhatja meg írásban úgy, hogy azt egyúttal a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően be is jelentik. Ezt az Etikus üzleti 

magatartási kódexet a Vállalatunk saját belátása szerint időről időre 

módosíthatja. A Kódex aktuális változatát a Vállalatunk intranetes 

webhelyein közzétesszük, és ott folyamatosan elérhetően tartjuk, 

valamint az emberi erőforrásoktól és a jogi részlegtől is elkérhető. 
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