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Miért számít a Kódexünk: 
Elnök-vezérigazgatónk, 
Christophe Beck üzenete
Kedves Kollégák!

Az Ecolabnál hiszünk abban, hogy egy sokszínű, befogadó és céltudatos csapat 
munkatársaink, ügyfeleink, a helyi közösségek és mások sikerének alapvető fontosságú 
tényezői. Egy évszázada úgy fejlesztjük vállalatunkat, hogy változatos nézőpontokat 
figyelembe véve működünk együtt, és azt tesszük, ami helyes, tisztességes és becsületes. 
Ahhoz, hogy elérjük céljainkat és megvalósítsuk azon célkitűzésünket, hogy védjük az 
embereket és az élethez szükséges erőforrásokat, mindig etikus módon kell eljárnunk, 
minden egyes nap. 

Ebben a szellemben osztom meg Önökkel az Ecolab magatartási kódexét, amelyben 
bemutatjuk az Ecolabnál közösen vallott értékeinket, elveinket és elvárásainkat.  
Azt remélem, hogy elolvassák ezt a dokumentumot, és útmutatóként fogják használni  
az egymással és ügyfeleinkkel való napi kapcsolatuk során. Ha azt látják, hogy valaki etikátlanul 
viselkedik, kérjük, használják a dokumentumban található forrásokat a bejelentéshez. 

Fantasztikus munkatársaink nélkül nem lennénk az a vállalat, amely ma vagyunk.  
Egységes Ecolab vagyunk. Egy család. Ügyfeleinkkel együtt tisztábbá,  
biztonságosabbá és egészségesebbé tesszük a világot. Örökségünkre építve nagyszerű 
dolgokat teszünk az emberiségért, minden esetben a helyes módon.

Üdvözlettel:
Christophe Beck
elnök-vezérigazgató

Hiszünk abban, hogy egy 
sokszínű, befogadó és 
céltudatos csapat 
munkatársaink, ügyfeleink, 
a helyi közösségek és 
mások sikerének alapvető 
fontosságú tényezői.
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Értékeink
ELÉRJÜK CÉLJAINKAT

Eredményeket mutatunk fel ügyfeleink, 
befektetőink és egymás számára. 

VÁLLALJUK A KIHÍVÁSOKAT 

Meghaladjuk a fennálló állapotot, 
tanulunk és növekszünk, újításainkkal 
pedig javítjuk folyamatainkat és jobb 
eredményeket érünk el.

VALÓDI VÁLTOZÁST ÉRÜNK EL 

Pozitív hatást gyakorolunk  
a körülöttünk lévő emberekre, 
közösségünkre és a világra. Másokat 
is arra ösztönzünk, hogy pozitív 
változásokat érjenek el.

AZT TESSZÜK, AMI HELYES 

Becsületesen, megbízhatóan  
és őszintén végezzük munkánkat. 
Tetteinket a tisztesség vezérli.

MINDEZT KÖRÜLTEKINTŐEN 
TESSZÜK, ELSŐ A BIZTONSÁG

Végső soron az Ecolab dolgozóinak 
mindennapi munkája határozza meg 
azt, hogy milyen vállalat is vagyunk 
valójában.

VÁLTOZATOS NÉZŐPONTOKKAL 
MŰKÖDÜNK EGYÜTT

Együtt munkálkodunk a csapat és  
a vállalat érdekében – szakterülettől és 
földrajzi helytől függetlenül. Megosztjuk 
tudásunkat és támogatjuk egymást.
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+

+
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Kódexünk  
és a szerepünk1
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Amikor döntéseket 
hozunk és lépéseket 
teszünk, mindig 
feltesszük magunknak  
a kérdést:

•  A lépésem összhangban van a 
Kódexünkkel, szabályzatainkkal és a 
vonatkozó jogszabályokkal?

•  Szeretném-e, ha a lépésem 
nyilvánosan ismertté válna?

•  A lépésem tükrözi az Ecolab értékeit, 
és ez a helyes dolog?

Ha nem tud igennel válaszolni ezekre 
a kérdésekre, akkor mielőtt folytatná, 
gondolja át a lépését, és konzultáljon 
a felettesével vagy a globális etikai és 
megfelelőségi osztállyal.

Kódexünk előírásait betartjuk
Az Ecolabnál mindenkinek követnie kell Kódexünk, irányelveink és a vonatkozó 
jogszabályok előírásait.

HOGYAN KÖVETJÜK A KÓDEXÜNK ELŐÍRÁSAIT?
• Követjük a Kódexünk előírásait, és tisztában vagyunk azzal, hogy az Ecolab összes alkalmazottjára, 

tisztségviselőjére és igazgatójára; a többségi tulajdonú leányvállalatok és vegyesvállalatok minden alkalmazottjára; 
valamint minden megbízottunkra, alvállalkozónkra és tanácsadónkra egyaránt vonatkozik.

• Minden vonatkozó jogszabályt betartunk, és ha az alkalmazandó jog szigorúbb, mint a Kódexünk, akkor  
a szigorúbb szabályt követjük.

• Tudomásul vesszük, hogy a Kódexünk, szabályzataink illetve minden vonatkozó jogszabály vagy előírás 
megsértése fegyelmi eljárást vonhat maga után, ami akár a munkaviszony megszüntetéséhez is vezethet.

A vezetők ismerik és betartatják Kódexünket, meggyőződnek arról, hogy közvetlen beosztottaik tisztában vannak 
felelősségükkel, és válaszolnak az alkalmazottak kérdéseire. A vezetőknek megfelelően be kell jelenteniük 
aggályaikat az emberi erőforrás-osztálynak, a globális megfelelőségi és etikai osztálynak vagy a magatartási kódex 
segélyvonalának. 
A Kódex előírásai alól mentességet az igazgatótanács vagy az igazgatótanács egyik bizottsága csak kivételes 
esetekben adhat. 
Az Ecolab rendszeresen felülvizsgálja a Kódexünket, valamint a kapcsolódó vállalati irányelveket, és szükség szerint 
módosítja azokat.

MILYEN SZEREPET JÁTSZUNK A KÓDEXÜNK ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSÁBAN?
Meggyőződünk arról, hogy mindannyian betartjuk a Kódexünket, szabályzatainkat  
és a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat. Ismerjük a szerepünkre vonatkozó szabályokat,  
és készek vagyunk felszólalni, ha bármilyen kérdésünk vagy problémánk van.
Az Ecolab vezetői további felelősséggel tartoznak az etikus magatartással kapcsolatos 
példamutatásért, a közvetlen beosztottaik irányításáért, akik kérdéseikkel és aggályaikkal 
hozzájuk fordulhatnak.
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Kérdéseket teszünk fel és felvetjük aggályaikat
Az Ecolabnál hallatjuk a hangunkat. Ha olyan magatartást tapasztalunk, amelyről 
úgy érezzük, hogy sértheti szabályzatainkat vagy Kódexünket, kötelesek vagyunk 
haladéktalanul és jóhiszeműen jelenteni; és ha nem vagyunk biztosak valamiben, 
segítséget kérünk. Az aggodalmak jelentése és a kérdések feltevése a mi 
felelősségünk, és a legjobb módja annak, hogy továbbra is a helyes módon végezzünk 
üzleti tevékenységet.
Kötelességünk jelenteni a Kódexünk esetleges 
megsértését. 

Az Ecolab-nál Önnek számos lehetőség van segítség 
kérésére és aggályai bejelentésére.

• Felettese

• Az emberierőforrás-osztály 

• A jogi osztály

• A globális megfelelőségi és etikai osztály

• Az általános jogtanácsos

•  Magatartási kódexünk segélyvonala:  
Az Egyesült Államok, Kanada és Puerto 
Rico segélyvonalának telefonszáma 
800-299-9442; más országok esetében 
lásd itt 

•  Magatartási kódexünk segélyvonalának az 
interneten keresztül is bejelentést tehet  
a nyilvánosan elérhető bejelentő űrlap segítségével.

A joghatóságok és helyzetek többségében  
a bejelentések névtelenül is megtehetők a magatartási 
kódexünk segélyvonalán keresztül. A telephelyén 
érvényes jogszabályoktól függ, hogy tehet-e 
névtelenül bejelentést a magatartási kódexünk 

esetleges megsértéséről. Egyes országokban 
személyazonosságának közlése nélkül nem 
engedélyezik bizonyos aggályok bejelentését. 

Ha Ön alkalmazottként az Európai Unióban dolgozik,  
a magatartási kódex segélyvonalán tett bejelentésére 
a következő irányelvek vonatkoznak:

• Fel fogják kérni, hogy engedélyezze nevének 
felhasználását a bejelentésben.

• Csak akkor kell megneveznie a helytelen 
cselekedettel gyanúsított alkalmazottakat,  
ha az elengedhetetlenül szükséges.

• A megadott információkat kizárólag bejelentése 
kivizsgálására fogjuk felhasználni, nem pedig  
más célokra.

• Nem fedjük fel a bejelentő nevét a megnevezett 
alkalmazott előtt.

KÓDEXÜNK ÉS A SZEREPÜNK

A MEGTORLÁS TILALMA
Az Ecolab nem tűri el a megtorlást 
azokkal az alkalmazottakkal szemben, 
akik kérdéseket tesznek fel, bejelentik 
aggályaikat, vagy együttműködnek 
a kivizsgálások során. Ha bármilyen 
megtorlásról tudomást szerez, azonnal 
vegye fel a kapcsolatot a felettesével, 
a globális megfelelőségi és etikai 
osztállyal vagy a magatartási kódexünk 
segélyvonalával. 
További részletekért tekintse 
meg a Bejelentési és kivizsgálási 
szabályzatunkat.
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Támogatjuk a kivizsgálásokat
Az Ecolab komolyan veszi a jogsértésekről és a Kódexünkkel és 
szabályzatainkkal kapcsolatos visszaélésekről szóló bejelentéseket.

HOGYAN HAJTJA VÉGRE AZ ECOLAB A KIVIZSGÁLÁSOKAT?
• A bejelentés megtörténte után a megfelelőségi vezető vagy egy megbízottja kijelöl 

egy belső vizsgálóbiztost, aki alaposan és rövid idő alatt lefolytatja a vizsgálatot. 
Bizonyos esetekben külső vizsgálóbiztos is kijelölhető.

• A vizsgálat vezetője ajánlásokat tesz, amelyek a következők lehetnek:  
nincs intézkedés, coaching vagy képzés biztosítása, a fegyelmi intézkedések 
valamilyen formájára tett javaslat, amely akár felmondáshoz is vezethet, valamint 
további intézkedések, ha azokat szükségesnek ítélik.

• A globális megfelelőségi és etikai osztály értesíti a bejelentőt, amikor a vizsgálat 
befejeződött.

• Elvárjuk az alkalmazottaktól, hogy a vizsgálatokat bizalmasan kezeljék, és az ügyet 
nem vitathatják meg a munkatársaikkal.

További részletekért tekintse meg a Bejelentési és kivizsgálási szabályzatunkat.

MIT TESZ AZ ECOLAB, HA BEJELENTÉS TÖRTÉNIK?
Az Ecolab azonnal reagál a bejelentésekre, és a bejelentést  
a lehető legnagyobb mértékben igyekszik bizalmasan kezeli. 
Cserébe elvárjuk alkalmazottainktól, hogy segítsenek titokban 
tartani a bejelentést valamint a kivizsgálást, úgy, hogy nem beszélik 
meg kollégáikkal az ügyet.
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2 Hogyan 
dolgozunk együtt
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Tisztelettel bánunk egymással
Az Ecolab a zaklatás vagy az erőszak semmilyen formáját nem tolerálja. Mindig 
tisztelettel bánunk egymással. Ez kiterjed a munkatársainkkal és más olyan 
személyekkel való kapcsolatainkra, akikkel együtt dolgozunk, beleértve a partnereket, 
szállítókat és az ügyfeleket.

MIT JELENT A ZAKLATÁS?
A zaklatás a nem helyénvaló magatartás bármely formája, amely megfélemlítő, ellenséges vagy 
sértő munkakörnyezetet teremthet, és amely negatívan befolyásolja a munkavállaló  
munkahelyi teljesítményét.

KÉRDÉS 
A vezetőm gyakran kiabál az egyik 
munkatársammal és sértegeti. Nem vagyok 
biztos benne, de szerintem a munkatársam 
kényelmetlenül érzi magát. Hagyjam, hogy  
a munkatársam megoldja ezt a helyzetet?

VÁLASZ
Nem, Ön köteles bejelentést tenni minden 
olyan magatartásról, amelyről úgy véli, hogy 
a Kódexünk megsértését jelenti.  
A megfélemlítés erőszakos cselekmény,  
és jelenteni kell a rendelkezésre álló számos 
bejelentési lehetőség segítségével.

HOGYAN BÁNUNK TISZTELETTEL EGYMÁSSAL?
• Tisztelettel bánunk egymással, és figyelembe vesszük, hogy viselkedésünk és beszédünk milyen hatással lehet 

munkatársainkra és csapatunkra.
• Felvesszük a kapcsolatot az emberierőforrás-osztállyal vagy igénybe vesszük a többi rendelkezésre álló 

bejelentési lehetőséget, ha kérdéseink vagy aggályaink vannak egy olyan viselkedéssel kapcsolatban,  
amely zaklatásnak minősülhet.

• Kerüljük a zaklatás minden formáját, beleértve az alábbiakat:
   Szóbeli zaklatás – megfélemlítés vagy sértő megjegyzések, becsmérlő szavak illetve nem helyénvaló viccek 

vagy megjegyzések;
  Fizikai zaklatás – támadás vagy más, fizikailag megfélemlítő cselekedetek;
   Vizuális zaklatás – sértő rajzfilmek, rajzok, fényképek vagy más nyomtatott vagy elektronikus anyagok 

megjelenítése vagy küldése; vagy
   Szexuális zaklatás – nemkívánatos fizikai vagy verbális közeledés vagy szexuális szívességek kérése, illetve más, 

nem helyénvaló szexuális magatartás.
A zaklató magatartás elviselését nem szabjuk meg a foglalkoztatás feltételeként, és az alapján nem hozunk 
foglalkoztatási döntéseket.

Megfélemlítésnek minősül többek 
között a nyilvános megszégyenítés, 
pl. egy személy leszidása, a hangunk 
túlzott felemelése vagy valaki  
csoportos környezetben történő 
ismételt kritizálása.
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Támogatjuk a foglalkoztatási 
esélyegyenlőséget,  
a sokszínűséget,  
a méltányosságot és a befogadást
Az Ecolab sokszínű, befogadó és méltányos munkakörnyezetet 
teremt, ahol csapatként tisztelettel dolgozunk együtt.

HOGYAN TÁMOGATJUK A FOGLALKOZTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGET,  
A SOKSZÍNŰSÉGET, A MÉLTÁNYOSSÁGOT ÉS A BEFOGADÁST?
• Nem teszünk hátrányos megkülönböztetést a nemzeti, állami vagy helyi törvények 

által védett személyes jellemzők vagy állapotok alapján, mint például nem,  
faj, etnikai hovatartozás, nemzetiség, nemi beállítottság, nemi identitás,  
vallás, életkor, fogyatékosság, családi állapot vagy veterán státusz.

• A foglalkoztatási döntéseket az egyén képzettsége és az állás betöltésének 
képessége alapján hozzuk meg.

• Arra törekszünk, hogy a csapatainkban különböző nézőpontok legyenek 
képviselve, és a befogadó és tiszteletteljes munkahelyet támogatjuk.

• Hallatjuk a hangunkat és értesítjük a vezetőnket, vagy igénybe vesszük a többi 
rendelkezésre álló bejelentési lehetőséget, ha kérdéseink vagy aggályaink vannak.

Mivel a törvények és előírások az Ecolab működési területének helyszínein 
egymástól eltérőek, kérdéseinkkel vezetőnkhöz, az emberierőforrás- vagy a globális 
megfelelőségi és etikai osztályhoz kell fordulnunk. Ha aggályunk van a megosztással 
kapcsolatban, akkor a rendelkezésre álló bejelentési lehetőségeket kell használnunk.

MI A SOKSZÍNŰSÉG, A MÉLTÁNYOSSÁG ÉS A 
BEFOGADÁS?
Nagyra értékeljük a sokszínűségünket – a különböző nézőpontokat, 
háttereket, kulturális, fizikai és társadalmi különbségeket, amelyek 
mindannyiunkat egyedivé tesznek. Példát mutatunk a befogadás 
terén, nagyra értékeljük és tudatosan beleintegráljuk minden 
alkalmazottunk változatos nézőpontjait és hozzájárulását az Ecolab 
kultúrájának szövetébe. Elvárjuk, hogy minden munkatársunk 
egyenlő bánásmódban részesüljön, biztosítjuk, hogy mindegyikük 
hozzáférhessen ahhoz, amire szüksége van a növekedéshez  
és a fejlődéshez.
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A munkahelyi biztonságot fenntartjuk
Az Ecolab a biztonságot helyezi az első helyre. Egészséges és biztonságos 
környezetet biztosítunk minden alkalmazottunk számára.

MILYEN EGY BIZTONSÁGOS MUNKAHELY?
Hiszünk abban, hogy a biztonságos munkahelyi környezet az, ahol minden munkavállaló egészségét 
és biztonságát óvják, és az egészségügyi és biztonsági kockázatokat azonosítják és kezelik.

HOGYAN TARTUNK FENN BIZTONSÁGOS MUNKAHELYET?
• Követjük az Ecolab egészség- és munkavédelmi szabályzatait, gyakorlatait és eljárásait, valamint az összes 

vonatkozó egészségügyi és biztonsági szabályt, előírást és jogszabályt.
• Gondosan megfigyeljük és jelentjük a nem biztonságos vagy egészségtelen körülményeket a vezetőinknek, 

és felhatalmazzuk az alkalmazottakat a munka felfüggesztésére, ha a körülmények vagy a magatartás nem 
biztonságos.

• Nem tűrjünk el a zaklatást, az erőszakot, a megfélemlítést vagy erőszakkal való fenyegetést.
• Szükség esetén azonnal jelentjük a fenyegetést vagy az erőszakot vezetőnknek vagy az illetékes vészhelyzeti 

hatóságoknak. Az aggályokat az összes jelentési lehetőség használatával is be lehet jelenteni.
• A helyi törvények értelmében nem lehet a birtokunkban fegyver (pl. lőfegyverek, kések), amikor az Ecolab 

nevében vagy az Ecolab ingatlanában, az Ecolab járműveiben tartózkodunk, vagy az Ecolab üzleti tevékenysége 
során szolgáltatásokat nyújtunk. 

• Nem gyártunk, értékesítünk, forgalmazunk, birtokolunk vagy használunk olyan tiltott szereket, amelyek hatással 
lehetnek az Ecolab ingatlanában, az Ecolab járműveinek vezetése vagy az azokon való utazás közben,  
vagy az Ecolab üzleti tevékenysége során tanúsított viselkedésünkre.

• Nem végezzük a munkánkat – beleértve a járművezetést üzleti célú kiküldetések alatt – kábítószer hatása alatt,  
és nem fogyasztunk alkoholt az Ecolab üzleti tevékenysége során, kivéve jóváhagyott és a szokások által 
szentesített társadalmi eseményen. 

• Bejelentést teszünk minden olyan alkalmazottról, aki gyaníthatóan alkohol vagy olyan tiltott szer hatása alatt áll, 
amely befolyásolja a viselkedését.

KÉRDÉS 
A munkatársam rendszeresen elmulasztja 
a védőszemüveg megfelelő viselését, amely 
arra szolgál, hogy védje a szemét, amikor az 
üzemben dolgozunk. Amikor ezt megemlítettem 
neki, azt mondta, hogy a védőszemüvege 
bepárásodik, és ezért valójában kevésbé 
biztonságos. Mivel már szóvá tettem neki,  
van még valami, amit tehetnék?

VÁLASZ
Igen. Ha a munkatársa nem hajlandó viselni 
az előírt védőfelszerelést,  
akkor a problémáról bejelentést kell tennie  
a rendelkezésére álló számos jelentési 
lehetőség segítségével.
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Az adatokat védjük
Az Ecolab tiszteletben tartja és védi a munkavállalók személyes adatait.

MI MINŐSÜL SZEMÉLYES ADATNAK?
A személyes adatok egy személy azonosító adatai, mint például az Ön neve, születési ideje, 
lakcíme, telefonszáma és e-mail-címe, pénzügyi és egészségügyi adatai és egyéb személyes 
adatok, mint például a hobbijai, érdeklődési területei és szakmai kapcsolatai.

HOGYAN GONDOSKODUNK A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL?
• Alkalmazottaink, valamint ügyfeleink, beszállítóink és üzleti partnereink személyzetének személyes adatait  

a lehető legnagyobb körültekintéssel, a szabályzatainkkal és eljárásainkkal, valamint a vonatkozó jogszabályokkal 
összhangban védjük.  

• Gondoskodunk arról, hogy megismerjünk minden olyan vonatkozó Ecolab szabályzatot és eljárást, amely 
azon személyes adatok gyűjtésére, elérésére, felhasználására, továbbítására, tárolására és megsemmisítésére 
vonatkozik, amelyekért felelősek vagyunk. 

• A személyes adatokat csak azoknak továbbítjuk, illetve azokkal osztjuk meg, akiknek ismerniük kell azokat,  
vagy akik kifejezetten hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek.

• A személyes adatokat csak a szükséges üzleti célokra használjuk, és a személyes adatokat csak addig őrizzük 
meg, amíg az adott üzleti célokra szükséges.

• Az Ecolab tisztában van azzal, hogy sok olyan országban, ahol tevékenységünket végezzük, speciális adatvédelmi 
törvények vannak érvényben, és elkötelezettek vagyunk e törvények betartása iránt.

• A jelentési lehetőségek használatával bejelentjük az aggályainkat, többek között az esetleges adatvédelmi 
incidenseket. 

További részletekért tekintse meg az Ecolab adatvédelmi szabályzatát.
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Támogatjuk az emberi jogokat
Az Ecolab a működésünk során és világszerte elkötelezett  
az emberi jogok támogatása és előmozdítása iránt.

MELYEK AZ EMBERI JOGOK?
Az emberi jogok olyan alapvető, egyetemes jogok, amelyek mindenkit 
megilletnek, és amelyek világszerte mindenkor érvényesek.

HOGYAN TÁMOGATJUK AZ EMBERI JOGOKAT?
• Betartjuk az emberkereskedelemre, kényszermunkára, rabszolgaságra  

és a gyermekmunkára vonatkozó összes törvényt.

• Nem dolgozunk olyan partnerekkel, beszállítókkal, toborzókkal vagy más harmadik 
felekkel, akik emberkereskedelemmel, kényszermunkával, rabszolgasággal vagy 
gyermekmunkával foglalkoznak.

• Elvárjuk partnereinktől és a harmadik felektől, hogy biztonságos, egészséges  
és biztonságos munkakörnyezetet teremtsenek.

• Nem teszünk hamis állításokat a foglalkoztatás fő feltételeivel kapcsolatban, 
beleértve a béreket és a béren kívüli juttatásokat, a munkavégzés helyét,  
az életkörülményeket, a lakhatást és a kapcsolódó költségeket, és nem dolgozunk 
olyan harmadik felekkel, akik ilyen hamis állításokat tesznek.

• Az emberi jogokkal kapcsolatos esetleges visszaélésekre vonatkozó aggályainkról 
a rendelkezésre álló bejelentési lehetőségek használatával bejelentést teszünk.

További részletekért tekintse meg a Globális emberi jogi szabályzatunkat.
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Támogatjuk a termékminőséget  
és a termékbiztonságot
Az Ecolab hírneve termékeink és szolgáltatásaink minőségén alapul. Büszkék vagyunk 
arra, hogy folyamatosan a legmagasabb színvonalat tartjuk fenn, és megfelelünk 
ügyfeleink elvárásainak illetve meghaladjuk azokat.

MIT ÉRTÜNK AZON, HOGY A TERMÉKEK MINŐSÉGÉT ÉS BIZTONSÁGÁT 
TÁMOGATJUK?
A minőséget és a biztonságot az Ecolab termékek és szolgáltatások magas minőségi színvonalának 
fenntartásával mozdítjuk elő, és követjük az összes belső folyamatunkat és eljárásunkat,  
valamint a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó összes szabályt, előírást és jogszabályt. 

HOGYAN TARTJUK FENN TERMÉKEINK MINŐSÉGÉT ÉS BIZTONSÁGÁT?
•  A termékfejlesztés minden szakaszában a minőségre és a biztonságra összpontosítunk, beleértve a tervezést,  

a gyártást, a tesztelést, a vizsgálatot, a raktározást, a szállítást, az ügyfelek általi felhasználást, az ártalmatlanítást,  
az újrahasznosítást és az újrafelhasználást. 

•  A termékbiztonságot úgy kezeljük, hogy azonosítjuk az összetevőink, folyamataink és termékeink potenciális 
kockázatait és veszélyeit, azokat értékeljük és kommunikáljuk az illetékes vezetők felé.  

• Nem teszünk olyan lépéseket, amelyek veszélyeztethetik termékeink minőségét és biztonságát.

•  A rendelkezésre álló bejelentési lehetőségek segítségével szóvá tesszük és bejelentjük a termékeink minőségével 
vagy biztonságával kapcsolatos kérdéseinket vagy aggályainkat. 

További részletekért tekintse meg Globális minőségbiztosítási szabályzatunkat és Termékbiztonsági és 
felelősségvállalási nyilatkozatunkat.
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Védjük üzleti  
partnereink adatait
Az Ecolab üzleti partnerei, beleértve ügyfeleinket  
és beszállítóinkat, megbíznak bennünk, és ránk bízzák üzleti 
adataikat. Ezeket az adatokat védjük

MIT JELENT AZ ÜZLETI PARTNEREINK ADATAINAK 
VÉDELME?
Védjük az üzleti partnereink által rendelkezésünkre bocsátott 
bizalmas információkat és adatokat. Ez magában foglalhatja mind  
a személyes adatokat, mind a vállalati adatokat.

HOGYAN VÉDJÜK ÜZLETI PARTNEREINK ADATAIT?
•  Üzleti partnerek bizalmas adatait csak olyan személyekkel osztjuk meg, akiknek arra 

üzleti célból szükségük van, és harmadik felek esetében csak azokkal, akik írásban 
nyilatkoztak szabályzataink, eljárásaink és a vonatkozó jogszabályok betartásáról.

•  Üzleti partnereink adatait csak abban az esetben gyűjtjük, tároljuk, használjuk 
vagy továbbítjuk, illetve férünk hozzá azokhoz, amennyiben arra üzleti célból 
szükségünk van.

•  Minden eljárásunkat és szabályzatunkat, valamint az üzleti partnerek bizalmas 
információinak gyűjtésére, tárolására, elérésére, felhasználására, továbbítására  
és megsemmisítésére vonatkozó minden jogszabályt betartunk.

•  Üzleti partnereink bizalmas információit gondosan védjük és azokat nem osztjuk 
meg másokkal.

•  A rendelkezésre álló bejelentési lehetőségek használatával segítséget kérünk,  
ha bármilyen kérdésünk van az üzleti partnerek adatainak felhasználásáról és kezeléséről, 
vagy ha úgy véljük, hogy egy üzleti partnerünk bizalmas információival visszaéltek.

További részletekért tekintse meg Globális információbiztonsági szabályzatunkat.
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Etikusan működünk együtt az Egyesült Államok kormányával
Az Ecolab büszkén támogatja az USA-beli kormányzati ügyfeleit, és betartja a vonatkozó előírásokat, jogszabályokat,  
szerződéses követelményeket és feltételeket.

MI MINŐSÜL AMERIKAI KORMÁNYZATI ÜGYFÉLNEK?
Az Ecolab az Egyesült Államok kormányának beszállítója, amely megköveteli tőlünk, hogy betartsunk bizonyos vonatkozó jogszabályokat, rendeleteket 
és eljárásokat, és hogy megfeleljünk a kormányzati szerződések szigorú követelményeinek. Az amerikai kormányzati ügyfeleink többsége katonai bázis, 
szövetségi létesítmény és épület, valamint szövetségi börtön. Néhány ügyfelünk, például a repülőterek és a múzeumok szintén az Egyesült Államok 
kormányzati ügyfeleinek tekinthetők.

HOGYAN MŰKÖDÜNK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYZATÁNAK 
ALVÁLLALKOZÓJAKÉNT?
•  Meg kell értenünk és be kell tartanunk az összes szerződéses követelményt  

és előírást, amikor kormányzati ügyfelekkel dolgozunk.
•  Az olyan információkat, mint az árképzés, teljeskörűen és pontosan szolgáltatjuk  

a kormányzati ügyfeleknek, és minden változást azonnal és gondosan bejelentünk.
•  Mindig biztosítjuk, hogy minden általunk használt termék, anyag és folyamat 

megfeleljen a kormánnyal kötött szerződéseinkben szereplő specifikációknak,  
és ha módosítani kívánjuk a követelményeket, a változtatás előtt írásbeli 
jóváhagyást kérünk az illetékes köztisztviselőtől.

•  Nem hozunk szóba és nem kínálunk semmilyen foglalkoztatási vagy tanácsadási 
lehetőséget a jelenlegi vagy korábbi kormányzati alkalmazottaknak anélkül, hogy 
engedélyt kapnánk az emberierőforrás- és a globális megfelelőségi és etikai 
osztálytól.

•  Nem adunk semmilyen értékkel bíró dolgot az amerikai kormány alkalmazottainak, 
alvállalkozóinak vagy közvetlen családtagjaiknak, kivéve, hogy alkalmanként,  
az üzleti találkozókkal kapcsolatban ritkán szerény frissítőket, például üdítőitalt 
vagy kávét szolgálunk fel. 

•  Ezenkívül nem ajánlunk fel, adunk, kérünk vagy fogadunk el semmilyen értékkel 
bíró dolgot senkitől az Egyesült Államok fő- vagy alvállalkozói kormányzati 
szerződésének kedvezőbb elbírálásáért cserébe. 

•  Egy kormányzati szerződés odaítélése előtt nem keresünk vagy kérünk 
forráskiválasztási, ajánlattételi vagy árajánlati információkat, és ha ilyen információt, 
vagy bármely más titkos vagy bizalmas információt kapunk, akkor jelentjük azt  
a jogi osztálynak.

•  Együttműködünk a kormány által végzett valamennyi vizsgálat és ellenőrzés során, 
és nem titkolunk el, semmisítünk meg vagy módosítunk semmilyen vizsgálattal 
vagy ellenőrzéssel kapcsolatos információt.

•  A kormányzati szerződéseinkkel kapcsolatos esetleges csalásokról, 
túlfizetésről vagy bármely más olyan viselkedésről, amely sérti a Kódexünket, 
a szabályzatainkat illetve a vonatkozó jogszabályokat, azonnal jelentést 
teszünk a globális megfelelőségi és etikai osztálynak vagy a magatartási kódex 
segélyvonalának.

•  Rendszeresen áttekintjük a szövetségi kormányzati szerződések szabályzatok 
és eljárások kézikönyvét, és kapcsolatba lépünk azokkal, akik a kormányzat 
értékesítési vagy jogi osztályán dolgoznak, ha bármilyen kérdésünk van  
a kormányzati szerződésekkel vagy az előírt követelményekkel kapcsolatban.

További részletekért tekintse meg a szövetségi kormányzati szerződések 
szabályzatok és eljárások kézikönyvét.
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Tisztességes marketinggyakorlatot 
alkalmazunk
Az Ecolab igazat mond a termékeinkről és szolgáltatásainkról a 
marketing- és reklámanyagainkban.

MIT JELENT A TISZTESSÉGES MARKETING?
A tisztességes marketing azt jelenti, hogy gondoskodunk arról, 
hogy a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos állításaink 
tisztességesek, pontosak és teljes körűek legyenek.

HOGYAN ALKALMAZUNK TISZTESSÉGES MARKETINGGYAKORLATOT?
•  Nem teszünk túlzó vagy téves állításokat termékeink és szolgáltatásaink 

jellemzőiről és felhasználásáról.
•  Gondoskodunk arról, hogy minden marketingcélú állítás valós, nem félrevezető, 

dokumentumokkal alátámasztott és a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak 
megfelelő legyen.

•  A marketing vagy reklám területén bármilyen összehasonlító állítást elküldünk  
a jogi osztálynak, hogy a nyilvánosságra hozatal előtt áttekintsék.

•  A szabályozott termékekkel kapcsolatos marketingcélú vagy hirdetési állításokat 
elküldjük a szabályozásügyi osztálynak, hogy a nyilvánosságra hozatal előtt áttekintsék.

•  Nem becsméreljük versenytársaink termékeit vagy szolgáltatásait, illetve nem 
teszünk hamis vagy félrevezető állításokat azokkal kapcsolatban.

További részletekért tekintse meg a Globális összehasonlító állításokról szóló 
szabályzatunkat.
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Támogatjuk a közösségi 
részvételt és a vállalat 
társadalmi felelősségvállalását
Az Ecolab támogatja azokat a közösségeket, ahol működünk  
és amelyeket kiszolgálunk.

MI A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS?
A vállalati társadalmi felelősségvállalás az, amikor a szervezetek 
lépéseket tesznek a pozitív hatások előmozdítása érdekében azokban 
a közösségekben, ahol működnek és amelyeket kiszolgálnak.

HOGYAN TÁMOGATJUK A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTELT ÉS A VÁLLALAT 
TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÁT?
•  Támogatjuk alkalmazottaink, ügyfeleink és mások jólétét azáltal, hogy segítjük 

olyan programok és kezdeményezések megvalósítását, amelyek javítják 
közösségeik életminőségét.

•  Hiszünk abban, hogy közösségeink támogatása gazdasági életképességük és társadalmi 
jólétük szempontjából előnyös, ugyanakkor mindenki számára jobbá teszi őket.

• Az aggályokat a rendelkezésre álló bejelentési lehetőségek segítségével jelentjük be. 

További részletekért tekintse meg a Közösségre gyakorolt hatással kapcsolatos 
nyilatkozatunkat és Globális adományozási szabályzatunkat.

KÉRDÉS 
Egy közösségre, amelyben működünk, egy nagy vihar sújtott le, megszűnt 
az áramellátás és sok családnak el kellett hagynia az otthonát.  
A helyi jótékonysági szervezet gyűjtést szervezett az áldozatoknak, 
 többek között kézfertőtlenítőt kértek. Több doboz kézfertőtlenítőnk van 
 a telephelyünkön. Azonnal átadhatom ezeket a jótékonysági szervezetnek?

VÁLASZ
Nem. Bár bizonyos körülmények között termékeket adományozunk,  
van egy konkrét eljárásunk, amely biztosítja az ilyen adományok megfelelő 
kezelését. Először át kell tekintenie az eljárást a Globális adományozási 
szabályzatunkban, és meg kell győződnie arról, hogy minden lépést 
betartunk és a jóváhagyásokat beszereztük.
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Nem veszünk részt 
vesztegetésben és korrupcióban
Az Ecolab etikusan folytat üzleti tevékenységet, és nem fizet 
vagy fogad el kenőpénzt sem közvetlenül, sem közvetve, és 
nem folytat korrupt tevékenységet üzlet vagy üzleti lehetőségek 
megszerzése vagy megtartása érdekében.

HOGYAN KERÜLJÜK EL A MEGVESZTEGETÉST ÉS A KORRUPCIÓT?
•  Nem adunk semmilyen értékkel bíró dolgot azzal a szándékkal, hogy helytelenül 

befolyásoljunk bármely köztisztviselőt, beleértve a kormányzati szervek 
alkalmazottait, az állami irányítás alatt álló vagy állami tulajdonban lévő 
vállalkozásokat, a királyi családok tagjait, a politikai pártokat, a politikai jelölteket 
vagy bárki mást, aki képes befolyásolni a kormány döntéseit. 

•  Nem kínálunk semmilyen értékkel bíró dolgot egy jelenlegi vagy potenciális 
ügyfélnek, beszállítónak vagy harmadik félnek, hogy helytelenül befolyásoljon 
bármilyen üzleti döntést, illetve hogy egy üzletet elnyerjünk vagy megtartsunk. 

•  Nem fogadunk el semmilyen értékkel bíró dolgot egy jelenlegi vagy potenciális 
ügyféltől, beszállítótól vagy harmadik féltől, hogy helytelenül befolyásolják üzleti 
döntéshozatalunkat vagy egy üzletet tisztességtelen módon nyerjenek el.

•  Nem fizetünk „ügymenetkönnyítő juttatásokat” vagy bármilyen méretű kifizetéseket 
közvetlenül a köztisztviselőknek, hogy felgyorsítsák a rutinszerű állami 
intézkedéseket, például vízum vagy munkavállalási engedély kiadását, kivéve,  
ha a személyes biztonságunk veszélybe kerül. Ugyanakkor ezt azonnal jelenteni 
kell a globális megfelelőségi és etikai osztálynak.

•  Megértjük, hogy számos ország, köztük az Egyesült Államok törvényei tiltják  
és büntetik a vesztegetést és a korrupciót. Szabályzataik vagy bármely vonatkozó 
jogszabály megsértése szigorú fegyelmi eljárást von maga után, valamint súlyos 
büntető- és polgárjogi következményekkel is járhat az Ecolabra és a szabálysértő 
alkalmazottra nézve.

HOGYAN DOLGOZUNK A KÖZÖSSÉGEINKKEL

MI MINŐSÜL VESZTEGETÉSNEK?
Vesztegetés bármilyen értékkel bíró dolog lehet, amit egy üzleti 
döntés befolyásolására adnak vagy fogadnak el. Lehet készpénz, 
ajándékkártyák, ajándékok, szórakoztatás,  
ételek, utazás, munkalehetőségek, kedvezmények, adósság 
elengedése, adományok vagy személyes szívességek.
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KÉRDÉS 
A potenciális lehetőségekről tárgyalok egy külföldi ügynökkel, akivel még 
soha nem dolgoztunk együtt. Azt állítja, hogy üzletet tud szerezni egy helyi 
önkormányzati szervnél, ha megbízzuk őt, de gyorsan kell dolgoznunk,  
és úgy tűnik, nem akar pénzügyi és egyéb információkat megosztani  
a vállalkozásáról. Aggódnom kellene?

VÁLASZ
Igen. Ha egy harmadik fél nem fed fel pénzügyi információkat, vagy nem 
hajlandó az onboarding és átvilágítási folyamataink során együttműködni, 
az figyelmeztető jelként szolgál. Ha kérdése van a harmadik felekkel való 
munkavégzéssel kapcsolatban, forduljon a globális megfelelőségi  
és etikai osztályhoz.

Nem engedélyezzük a képviseletünkben eljáró személyeknek, például ügynököknek, 
képviselőknek, forgalmazóknak vagy más harmadik fél közvetítőknek,  
hogy megvesztegessenek köztisztviselőket vagy más harmadik feleket, és szigorúan 
követjük Globális korrupcióellenes szabályzatainkat és eljárásainkat, amikor olyan 
harmadik felekkel dolgozunk együtt, akik köztisztviselők vagy más üzleti partnerek 
előtt képviselnek minket.
•  Szigorúan követjük a Globális korrupcióellenes szabályzatainkat és eljárásainkat, 

még akkor is, ha a helyi jogszabályok vagy szokások kevésbé szigorú 
követelményeket támasztanak, és még akkor is, ha a jelen szabályzat  
és a kapcsolódó eljárások követése miatt egy üzletet elveszíthetünk. 

•  Pontos, az üzleti tevékenységünket hűen tükröző nyilvántartásokat és 
feljegyzéseket vezetünk, és megköveteljük az Ecolab megbízásából dolgozó 
képviselőktől vagy harmadik felektől, hogy ők is pontos nyilvántartásokat  
és feljegyzéseket vezessenek a megbízásunkból folytatott üzleti tevékenységeikről. 

•  Bejelentjük aggályainkat a globális megfelelőségi és etikai osztálynak  
vagy a magatartási kódex segélyvonalának. 

További részletekért tekintse meg a Globális korrupcióellenes szabályzatainkat és 
eljárásainkat.
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Támogatjuk a tisztességes versenyt
Az Ecolab olyan tisztességes piacot támogat, ahol termékeink és szolgáltatásaink 
minősége alapján versenyzünk, és nem a versenytársakkal kötött jogellenes 
megállapodásokon vagy a versenytársak adataihoz való jogosulatlan hozzáférésen alapul.

HOGYAN TÁMOGATJUK A TISZTESSÉGES VERSENYT?
•  Gondosan ügyelünk arra, hogy elkerüljük a versenytársakkal az árképzésről (többek között az árcsökkentésről),  

az ügyfelekről, a piacokról, az ajánlattételről, a termelési korlátozásról, kölcsönös megállapodásokról  
és termékfejlesztésről, vagy bármilyen más, a vállalkozásaink összehangolt fellépéséről folytatott beszélgetést.

•  Azonnal értesítjük a globális megfelelőségi és etikai osztályt, ha olyan helyzetbe kerülünk, amikor ilyen 
beszélgetések történtek a versenytársakkal (például a szakmai szervezetek rendezvényein).

•  Nem veszünk részt kölcsönös értékesítésben, és nem állapodunk meg abban, hogy termékeket vagy 
szolgáltatásokat vásárolunk a másik féltől cserébe azért, hogy a másik fél vállalja, hogy az Ecolabtól vásárol.

•  Nem gyűjtünk versenytársainkról információkat etikátlan vagy illegális eszközökkel, mint például kémkedés, 
betörés, lopás, telefonlehallgatás vagy a versenytársak adataihoz vagy e-mailjeihez való hozzáférés, illetve egy 
versenytárs alkalmazottainak felvételi beszélgetésre való meghívása, vagy felvétele titkos és bizalmas információk 
felfedése érdekében.

•  Tisztában vagyunk azzal, hogy számos ország, köztük az Egyesült Államok jogszabályai is súlyos büntetőjogi 
következményekkel sújtják a trösztellenes vagy versenytörvényeket megszegő személyeket. A trösztellenes 
vagy versenytörvények megsértése jelentős bírságok kiszabását is eredményezheti, az Ecolab és a szabálysértő 
alkalmazottak esetén egyaránt.   

•  Kapcsolatba lépünk a globális megfelelőségi és etikai osztállyal, mielőtt a versenytársaink korábbi vagy jelenlegi 
alkalmazottaival a foglalkoztatásukról tárgyalnánk vagy őket a vállalathoz felvennénk, vagy ha bármilyen 
kérdésünk van a versenytársakkal való kapcsolatfelvételről vagy a versenytársaink információinak gyűjtéséről.

További részletekért tekintse meg a Trösztellenes szabályzatunkat. 

MI MINŐSÜL A 
VERSENYTÁRSAINKKAL 
KAPCSOLATOS 
INFORMÁCIÓNAK?
A versenytársainkkal kapcsolatos 
információ segíthet értékelni 
termékeiket, szolgáltatásaikat és 
marketingmódszereiket. Az Ecolab 
a versenytársairól jogszerűen gyűjt 
információkat.

KÉRDÉS 
Egy olyan tanácsadóval dolgozom, aki 
korábban szerződést kötött  
a versenytársunkkal egy olyan piacon, 
amelyre megpróbálunk belépni. Van egy 
listája a potenciális ügyfeleinkről, amelyet  
a versenytársunkkal végzett munkája során 
készített, és amelyet meg szeretne osztani 
velem. Megkaphatom ezt a listát, mivel nem 
a versenytársunk alkalmazottja?

VÁLASZ
Lépjen kapcsolatba a globális megfelelőségi 
és etikai részleggel, és magyarázza 
el a helyzetet, mielőtt beleegyezik a 
versenytársak adatainak elfogadásába. 
Az ügyféllista a versenytársunké lehet, 
ami azt jelenti, hogy a tanácsadótól való 
átvétele sértheti szabályzatainkat, és esetleg 
törvénysértő lehet.
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HOGYAN FOLYTATUNK HATÁROKON ÁTNYÚLÓ 
ÜZLETI TEVÉKENYSÉGET?
•  Betartjuk az exportra vonatkozó összes jogszabályt 

és előírást, beleértve a dokumentációra  
és az engedélyezési követelményekre vonatkozó 
összes követelményt, valamint az egyes áruk, 
technológiák és szoftverek exportjára és 
újrakivitelére vonatkozó korlátozásokat.

•  Ismerjük azokat az exportszabályokat, amelyek 
korlátozzák az export tárgyát, az export célterületét, 
az export áruk megrendelőjét, továbbá azt, hogy 
az exporthoz milyen jóváhagyások és engedélyek 
szükségesek, és segítséget kérünk a szabályozásügyi 
osztálytól vagy a globális megfelelőségi és etikai 
osztálytól, ha bármilyen kérdésünk van ezekkel  
a követelményekkel kapcsolatban.

•  Megértjük, hogy a külföldi állampolgároknak 
teljesített „kváziexport” az Egyesült Államokon 
belül is előfordulhat, például amikor egy külföldi 
állampolgár felkeresi az Ecolab egyik létesítményét, 
és tanulmányozza a technológiánkat.

Betartjuk a határokon átnyúló üzleti 
követelményeket
Az Ecolab megfelel az összes vonatkozó kereskedelmi és szankciós törvénynek és előírásnak.

MILYEN KERESKEDELMI 
ELŐÍRÁSOKNAK KELL 
MEGFELELNÜNK?
Betartjuk az exportmegfelelőségi 
előírásokat, amelyek szabályozzák, hogy mit 
és hogyan exportálhatunk, a kereskedelmi 
szankciókat, amelyek korlátozzák, 
hogy kivel kereskedhetünk, az importra 
vonatkozó megfelelőségi szabályokat, 
amelyek szabályozzák az importált árukat, 
és a bojkottellenes törvényeket, amelyek 
tiltják a szankciók által nem sújtott külföldi 
bojkottokban való részvételt.

•  Betartjuk az Egyesült Államok gazdasági szankcióit 
és kereskedelmi embargóit, valamint egyéb,  
az Egyesült Államok jogszabályaival összhangban álló 
nemzetközi szankciókat, amelyek olyan személyekre, 
szervezetekre vagy országokra vonatkoznak, 
amelyeket terrorizmus miatt, nemzetbiztonsági vagy 
más külpolitikai okokból szankcionálnak.

•  Betartjuk az összes vonatkozó  
vám- és vegyianyag-nyilvántartási törvényt, többek 
között a dokumentációval, a címkézéssel,  
a vámtarifa-besorolással és az importált termékek, 
például biocidok, gyógyszerek és orvosi eszközök 
értékelésével kapcsolatban.

•  Nem működünk együtt és nem veszünk részt olyan 
cégek, országok vagy magánszemélyek külföldi 
bojkottjában, amelyeket az Egyesült Államok nem 
szankcionál vagy hagy jóvá.

•  A bojkottált országoknak nem adunk tájékoztatást 
semmilyen személyről az illető fajára, vallására, nemére, 
nemzetiségére vagy üzleti kapcsolataira vonatkozóan.

•  Az aggályokat a rendelkezésre álló bejelentési 
lehetőségek segítségével jelentjük be. 

További részletekért tekintse meg a Globális 
kereskedelmi megfelelőségi szabályzatunkat  
és az Érzékeny országokról és személyekről szóló 
globális szabályzatunkat.
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Védjük a környezetet
Az Ecolab elkötelezett a környezetünk védelme iránt.

MILYEN SZEREPET JÁTSZIK AZ ECOLAB A KÖRNYEZET 
VÉDELMÉBEN?
Amellett, hogy tevékenységünket környezettudatos módon 
végezzük, azon dolgozunk, hogy megóvjuk a létfontosságú 
erőforrásainkat, és fenntartható, felelős termékeket és megoldásokat 
biztosítsunk az általunk kiszolgált közösségek számára.

HOGYAN VÉDJÜK A KÖRNYEZETET?
•  Arra törekszünk, hogy kövessük és támogassuk értékeinket, és előmozdítsuk 

a környezeti igazságosságot azáltal, hogy csökkentjük globális működésünk 
környezeti hatását, pozitívan befolyásoljuk a közösségeket, ahol működünk, és 
folyamatosan mérjük és finomítjuk programunkat.

•  A hulladékanyagok előállítása, kezelése, tárolása, szállítása és ártalmatlanítása 
során betartjuk szabályzatainkat és eljárásainkat, és a célunk, hogy a hulladék 
keletkezését elkerüljük vagy a mennyiségét minimálisra csökkentsük, valamint 
újrahasznosításra és újrahasználatra törekszünk.

• Az aggályokat a rendelkezésre álló bejelentési lehetőségek segítségével jelentjük be. 

Kérjük, tekintse meg Globális hulladékgazdálkodási szabályzatunkat, Vízgazdálkodási 
nyilatkozatunkat és Klímaváltozásról szóló nyilatkozatunkat.
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Felelős politikai tevékenységet folytatunk
Az Ecolab arra ösztönzi az alkalmazottakat, hogy legyenek aktívak közösségeikben, 
de az alkalmazottak nem állíthatják azt, hogy az Ecolabot képviselik saját politikai 
tevékenységeik során. A formális eljárásokon keresztül az Ecolab bizonyos politikai 
adományokat ad a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, és a globális politikai 
adományokról szóló szabályzatunkban meghatározott szabályozásoknak megfelelően. 
Ezenkívül az Ecolab a politikai adományokat az ecolab.com oldalon nyilvánosságra hozza.

AZ ECOLAB MILYEN LOBBITEVÉKENYSÉGET FOLYTAT?
Az Ecolab kormányzati kapcsolatok osztálya kezeli az Egyesült Államok kormányával létesített 
minden fontos kapcsolatot, beleértve a lobbizást vagy a tanúvallomást. Az Egyesült Államokon 
kívül minden kormányzati lobbitevékenységet engedélyeztetni kell a régió illetékes kormányzati 
kapcsolatok vezetőjével, a jogi osztály által meghatározott globális jogszabályoknak és az adott 
ország megfelelőségi előírásainak megfelelően. 

AZ ALKALMAZOTTAK HOGYAN VESZNEK 
RÉSZT FELELŐS MÓDON A POLITIKAI 
TEVÉKENYSÉGEKBEN?
•  Nem állítjuk azt, hogy az Ecolabot képviseljük,  

és semmilyen politikai adományt nem nyújtunk az 
Ecolab nevében a kormányzati kapcsolatok osztály 
kifejezett jóváhagyása és koordinálása nélkül.

•  Az Ecolab erőforrásait vagy létesítményeit politikai 
tevékenységekre csak a kormányzati kapcsolatok 
osztály és a jogi osztály kifejezett jóváhagyásával  
és koordinálásával használjuk.

•  Mindig világossá tesszük, hogy az általunk kifejtett 
politikai nézetek vagy az általunk folytatott politikai 
tevékenységek a saját személyes nézeteinket 
tükrözik, nem pedig az Ecolab állásfoglalását.

•  Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos közzétételi 
eljárásunk során felfedjük a vállalat előtt az összes 
olyan állami pozíciót, amelyre megválaszthatnak 
vagy kinevezhetnek bennünket. 

•  Az aggályokat a rendelkezésre álló bejelentési 
lehetőségek segítségével jelentjük be. 

További részletekért tekintse meg a Globális politikai 
adományokról szóló szabályzatunkat.
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Kerüljük az összeférhetetlenséget
Az Ecolab elvárja az alkalmazottaktól, hogy a vállalat érdekei szem előtt tartva 
dolgozzanak, és hogy kerüljék azokat a helyzeteket, amelyek során személyes érdekeik 
ellentétesek az Ecolab érdekeivel.

MI MINŐSÜL ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGNEK?
Összeférhetetlenség akkor fordulhat elő, ha az alkalmazott személyes érdeke,  
vagy az alkalmazott családtagjának vagy közeli személyes ismerősének személyes érdeke 
ellentétes lehet az Ecolab érdekeivel. 
Közeli személyes ismerős az alkalmazott közvetlen családtagjának házastársa vagy élettársa, 
ugyanazon háztartás tagja, vagy az alkalmazottal bizalmas vagy romantikus kapcsolatban álló személy.

HOGYAN KERÜLJÜK EL AZ 
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET?
Az érdekellentétek három fő kategóriáját kell 
megvizsgálnunk. 

1. Kapcsolatok
•  Előzetes jóváhagyást kérünk vezetőnktől  

és a globális megfelelőségi és etikai osztálytól, mielőtt: 

   Részt veszünk bármilyen toborzásban, 
előléptetésben, fegyelemi eljárásban vagy 
más személyzeti intézkedésben bármely 
családtagunkkal vagy közeli személyes 
ismerősünkkel kapcsolatban

•  Azonnal felfedjünk vezetőnk és a globális 
megfelelőségi és etikai osztály előtt, ha: 

   Bármely családtagunk vagy közeli személyes 
ismerősünk az Ecolabnál dolgozik, vagy egy állást 
pályáz meg az Ecolabnál

   Bármely családtagunk vagy közeli személyes 
ismerősünk egy versenytársunknál, ügyfelünknél, 
beszállítónknál vagy más partnerünknél 
dolgozik illetve tulajdonjoggal vagy ellenőrző 
részesedéssel rendelkezik

   Mi vagy közvetlen családtagunk egy százaléknál 
(1%) nagyobb részesedéssel rendelkezik  
az Ecolab bármely versenytársa, beszállítója  
vagy ügyfele forgalomban lévő részvényeiből

2. Pénzügyek
•  Előzetes jóváhagyást kérünk vezetőnktől  

és a globális megfelelőségi és etikai osztálytól, mielőtt: 

   Az Ecolabon kívüli fizetett vagy nem fizetett 
munkaviszonyt létesítünk

   Az Ecolabon kívül bármilyen további szerepet 
vállalunk, beleértve a fizetett vagy nem fizetett 
igazgatói tisztséget bármely szervezetnél. Ezenkívül 
a vezérigazgató jóváhagyása szükséges minden 
olyan pozícióhoz vagy igazgatói tisztséghez, 
amelyet egy állami vállalatnál töltünk be. 

   Bármely állami pozíció megpályázása vagy 
elfogadása esetén, amelyre megválasztanak vagy 
kineveznek bennünket

3.  Bizalmas információk és Ecolab források
•  Nem törekszünk személyes előnyszerzésre,  

és nem bátorítjuk sem családunkat, sem másokat 
arra, hogy kihasználják az Ecolabnál betöltött 
munkakörük keretében szerzett üzleti lehetőségeket 
vagy ismereteket személyes haszonszerzés céljából. 

•  Nem vállalunk olyan munkaköröket, 
amelyek befolyásolják az Ecolabnál vállalt 
kötelezettségeinket és felelősségi körünket,  
amelyek az Ecolab létesítményeinek, erőforrásainak  
és dolgozói munkaidejének használatát igénylik, 
vagy amelyek az Ecolab versenytársai részére vagy 
nevében végzett munkát foglalnak magukban.

HOGYAN DOLGOZUNK AZ ECOLABÉRT 25AZT TESSZÜK, AMI HELYES



Tisztában vagyunk azzal, hogy az esetleges összeférhetetlenségeket nehéz lehet 
feloldani, és a legjobb, ha kérdéseket teszünk fel, és útmutatást kérünk a globális 
megfelelőségi és etikai osztálytól, amikor ezek a potenciális érdekellentétek 
felmerülnek.

Használja a Potenciális összeférhetetlenség bejelentő lapot az előzetes engedély 
megszerzéséhez, vagy azonnal fedje fel az esetleges összeférhetetlenségeket  
az ebben a szakaszban előírtak szerint.

KÉRDÉS
Lehetőséget kaptam arra, hogy egy másik cégnél részmunkaidőben grafikai 
tervező munkát végezzek. Megfelel nekik, ha munka után és az Ecolabnál 
ebédszünetekben dolgozok. Elvállalhatom a munkát?

VÁLASZ
Mielőtt elfogadja, közölje ezt a lehetőséget a felettesével és a globális 
megfelelőségi és etikai osztállyal, hogy megbizonyosodjon arról,  
hogy nem áll-e fenn potenciális érdekellentét az Ecolabnál betöltött 
munkakörével. Továbbá, ha az ebédszünetben dolgozik, az Ecolab 
hálózatát használná a másik vállalatnak végzett munkájával kapcsolatos 
kommunikációra és a feladatai elvégzésére? Lehetséges, hogy vannak 
olyan érdekellentétek, amelyeket nem vett figyelembe.
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Etikus módon nyújtunk és 
fogadunk el ajándékokat, 
vendéglátást és szórakoztatást
Az Ecolab tisztában van azzal, hogy az ajándékozás  
és a szórakoztatás fontosak a nemzetközi üzleti életben,  
de azt is biztosítanunk kell, hogy az ajándékozás  
és a szórakozás költségei megfelelőek legyenek, és hogy azok 
tükrözzék a helyes üzleti gyakorlatokat.

HOGYAN NYÚJTUNK ÉS FOGADUNK EL AJÁNDÉKOKAT ÉS A SZÓRAKOZÁST 
FELELŐS MÓDON?
Ajándékok és szórakoztatás felajánlása
•  Nem ajánlunk fel ajándékokat vagy szórakoztatást annak érdekében,  

hogy befolyásoljuk az ügyfelekkel, beszállítókkal vagy más partnerekkel 
kapcsolatos üzleti döntéseket.

•  Nem ajánlunk fel olyan ajándékokat vagy szórakoztatást, amelyek nem felelnek 
meg az elfogadott helyi szokásnak, vagy nem szolgálnak törvényes üzleti célt.

•  Üzleti partnereinknek nem ajánlhatunk fel készpénzt, készpénzt helyettesítő 
eszközöket, például ajándékkártyát vagy -utalványt, illetve személyi kölcsönt.

•  Meg kell ismernünk a jogszabályokat és szabályzatainkat, mielőtt ajándékokat  
vagy szórakoztatást nyújtanánk köztisztviselőknek. További útmutatásért lásd  
a Nem veszünk részt vesztegetésben és korrupcióban című részt.

•  Tilos egészségügyi szakembereknek ajándékot és szórakoztatást felajánlani. 
További részletekért tekintse meg az Egészségügyi szakemberekkel való 
kapcsolattartásról szóló globális szabályzatunkat. 

•  Tilos ajándékokat és szórakoztatást felajánlani a beszállítóknak jelképes értékű 
étkezés kivételével, ha az ellátási láncért felelős osztályon dolgozunk.  
További részletekért tekintse meg a Nemzetközi ellátási lánccal kapcsolatos 
globális ajándékozási és szórakoztatási szabályzatunkat. 

•  Tilos az Egyesült Államok kormánya alkalmazottainak ajándékot és szórakoztatást 
felajánlani.

•  Tilos olyan ajándékot vagy szórakoztatást nyújtani, amely zavarba ejtő vagy csorbíthatja 
az Ecolab hírnevét, és nem biztosítunk szórakoztatást nem helyénvaló helyszíneken.

•  Tilos olyan ajándékokat vagy szórakoztatást felajánlani, amelyek sértik  
a Kódexünket, szabályzatainkat vagy bármely vonatkozó jogszabályt, és betartjuk 
az ajándékokra és szórakoztatásra vonatkozó helyi szabályzatok előírásait.

•  A rendelkezésre álló bejelentési lehetőségek segítségével tesszük fel kérdéseinket 
és jelentjük be aggályainkat.

Ajándékok és szórakoztatás elfogadása
•  Az értékétől függetlenül, nem fogadunk el olyan ajándékot vagy szórakozást, 

amelynek célja az Ecolab nevében történő döntéshozatalunk befolyásolása.
•  Üzleti partnereinktől nem fogadunk el készpénzt, készpénzt helyettesítő 

eszközöket, például ajándékkártyát vagy -utalványt, illetve személyi kölcsönt.
•  A rendelkezésre álló bejelentési lehetőségek segítségével tesszük fel kérdéseinket 

és jelentjük be aggályainkat
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Az Ecolab helyi, országos vezetősége részletesebb irányelveket  
is meghatározhat az ajándékok adására és elfogadására 
vonatkozóan. További útmutatásért tekintse meg a helyi 
irányelveket, forduljon a helyi emberierőforrás-osztály képviselőhöz 
vagy a globális megfelelőségi és etikai osztályhoz.

További részletekért tekintse meg Globális utazási és kiadáselszámolási 
szabályzatunkat, Nemzetközi ellátási lánccal kapcsolatos globális ajándékozási 
és szórakoztatási szabályzatunkat, Egészségügyi szakemberekkel való 
kapcsolattartásról szóló globális szabályzatunkat és a Globális ajándékozással, 
utazással, szórakoztatással és vendéglátással kapcsolatos nyilatkozatunkat.

KÉRDÉS 
Az egyik ügyfelünk azt szeretné, hogy a város legdrágább éttermében 
lássuk vendégül. Azt is tervezi, hogy magával hozza a házastársát. 
Kifizethetem az étkezését?

VÁLASZ
Nem. Nem tudjuk az ügyfeleinket pazar ebédre elhívni. Nem fizethetünk 
olyan személy, pl. egy házastárs vendéglátásáért sem, akinek a részvételére 
nincs jogos üzleti indok. Ez olyan helyzetet teremt,  
amelyben az Ön hitelessége és az Ecolab hírneve csorbulhat.

MI MINŐSÜL MEGFELELŐ AJÁNDÉKNAK VAGY 
SZÓRAKOZTATÁSNAK?
A megfelelő ajándékok jelképes értékűek, és a szórakoztatás 
költségének, mennyiségének és gyakoriságának elfogadható 
mértékűnek kell lennie. 
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Védjük a bizalmas információkat
Az Ecolab komoly hangsúlyt helyez a bizalmas és a vállalati információk védelmére. 
Ez magában foglalja a szellemi tulajdonunkat is.

HOGYAN VÉDJÜK A BIZALMAS 
INFORMÁCIÓKAT?
•  A bizalmas és a vállalati információkat – például a 

hosszú távú stratégiákat, a termékfejlesztési terveket,  
a személyzeti nyilvántartásokat,  
az értékesítési és marketingterveket, a kommunikációs 
terveket, a pénzügyi adatokat, a szellemi tulajdont,  
a versenytársaink információit, az ügyfeleink adatait, 
a felvásárlási vagy cégeladási terveket és a gyártási 
módszereket – védjük a jogosulatlan felhasználás  
és a nyilvánosságra hozatal ellen.

•  Nem engedélyezzük bizalmas és vállalati 
információink jogosulatlan felhasználását vagy 
felfedését, és mindig betartjuk az információink 
védelmére vonatkozó összes eljárásunkat.

•  Nem osztunk meg bizalmas és vállalati 
információkat, kivéve, ha a címzettnek arra üzleti 
célból van szüksége, és ha megkaptuk a szükséges 
engedélyeket, valamint megkötöttük az összes 
szükséges titoktartási megállapodást.

•  Az ügyfeleink és üzleti partnereink által ránk bízott 
bizalmas információkat és szellemi tulajdont is védjük, 
és biztonsági szabályzataink értelmében harmadik 
felek adatait csak az Ecolab alkalmazottaival és olyan 
üzleti partnerekkel osztjuk meg, akiknek azokat jogos 
üzleti okokból kell ismerniük.

•  Sem az Ecolabnál fennálló munkaviszonyunk alatt, 
sem azután, hogy elhagytuk az Ecolabot,  

MI MINŐSÜL BIZALMAS 
INFORMÁCIÓNAK?
A bizalmas információk az Ecolab 
vagy ügyfeleink, beszállítóink illetve 
üzleti partnereink érzékeny, titkos 
és bizalmas információi, amelyeket 
megfelelő védelemben kell részesíteni. 
Általában véve az információ titkosnak 
és bizalmasnak minősül, ha nyilvánosan 
nem hozzáférhető.

MI A SZELLEMI TULAJDON?
A szellemi tulajdon az Ecolab értékes 
– a jövőbeli innováció támogatására 
kifejlesztett – eszközeit jelenti, és 
magában foglalja termékterveinket 
és stratégiáinkat, szabadalmainkat, 
védjegyeinket, szerzői jogainkat, üzleti 
titkainkat és know-how-nkat.

nem használunk fel bizalmas és vállalati 
információkat személyes haszonszerzés céljából.

•  Ha bármilyen kérdése van az Ecolab szellemi 
tulajdonának felhasználásával kapcsolatban,  
kérjük, olvassa el a Globális szellemi tulajdonról 
szóló szabályzatot.

•  Az aggályokat a rendelkezésre álló bejelentési 
lehetőségek segítségével jelentjük be.

További részletekért tekintse meg Globális 
információbiztonsági szabályzatunkat és Globális 
szellemi tulajdonról szóló szabályzatunkat.
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Üzleti partnereinket felelős 
módon kezeljük
Az Ecolab elvárja üzleti partnereitől, beleértve beszállítóinkat  
és más partnereinket is, hogy ugyanazokat a normákat  
és elveket kövessék, mint mi.

MILYEN ELŐÍRÁSOK KÖVETÉSÉT VÁRJA EL AZ ECOLAB 
AZ ÜZLETI PARTNEREITŐL?
Az Ecolab Etikus beszerzési normákat dolgozott ki, amelyek 
magukban foglalják a beszállítók ellenőrzését, tanúsítását, 
felelősségi körük meghatározását és képzését, hogy 
megfelelhessenek elvárásainknak, valamint betartsák  
Szállítói magatartási kódexünket.

HOGYAN KEZELJÜK ÜZLETI PARTNEREINKET?
•  Az etikus beszerzési normáknak, valamint a beszerzési eljárásainknak megfelelően 

minden új beszállítót és más üzleti partnerünket megfelelően átvilágítunk.
•  Beszerzési szabályzatainkat követjük, és biztosítjuk, hogy költéseink és kiadásaink 

az üzleti partnereinknél ésszerűek, szükségesek és az üzleti tevékenységükkel 
kapcsolatosak lesznek.

•  Megfelelőségi követelményeket állapítottunk meg a közvetlen beszállítóink számára 
a konfliktusövezetekből származó ásványkincsekkel, az ellenőrzések végrehajtásával 
és a jelentéskészítéssel, valamint a megfelelő beszerzési tevékenységekkel 
kapcsolatban, és biztosítjuk ügyfeleink számára azokat az adatokat,  
amelyek a konfliktusövezetekből származó ásványkincsek bejelentését megkönnyítik.

•  Elvárjuk minden beszállítónktól és más harmadik felektől, hogy megfeleljenek  
a foglalkoztatási gyakorlatokra vonatkozó alapvető normáknak - beleértve  
a gyermekmunka, a kényszermunka és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, 
továbbá az egészséggel és biztonsággal, a környezetvédelemmel, a vesztegetés 
elleni küzdelemmel, a versennyel, konfliktusövezetekből származó ásványkincsek 
felhasználásával és bejelentésével kapcsolatos előírásokat.

•  Elvárjuk, hogy minden harmadik fél, aki a nevünkben jár el, kövesse 
szabályzatainkat és eljárásainkat, és tartsa be az összes vonatkozó jogszabályt.

• Az aggályokat a rendelkezésre álló bejelentési lehetőségek segítségével jelentjük be.
További részletekért tekintse meg Szállítói magatartási kódexünket, 
Konfliktusövezetekből származó ásványkincsek felhasználásáról szóló 
szabályzatunkat, Globális beszerzési szabályzatunkat és Globális korrupcióellenes 
szabályzatainkat és eljárásainkat.
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Védjük adatainkat
Az Ecolab komolyan veszi az adatbiztonságot, és olyan 
irányelveket és eljárásokat alkalmaz, amelyek védik az Ecolab 
érzékeny és bizalmas információit, és biztonságos módon 
megőrzik alkalmazottaink, ügyfeleink, beszállítóink és üzleti 
partnereink érzékeny és bizalmas információit. Rendkívül fontos, 
hogy mindent megtegyünk azért, hogy ezek az adatok  
ne kerüljenek rossz kezekbe. Az Ecolab szigorú szabályzatokkal, 
előírásokkal és eljárásokkal segít biztosítani az érzékeny 
vagy bizalmas információk, köztük a rendszereinkben tárolt 
elektronikus adatok védelmét.

HOGYAN VÉDJÜK ADATAINKAT?
•  Az adatokhoz való hozzáférésre, bevitelre, kezelésre, tárolásra és továbbításra 

vonatkozó összes adatbiztonsági szabályzatunkat, előírásunkat és eljárásunkat 
követjük, és csak akkor férünk hozzá érzékeny és bizalmas információinkhoz,  
ha annak üzleti indoka van.

•  Bizalmas adatokhoz vagy érzékeny információkhoz csak azoknak adunk 
hozzáférést, akiknek arra a munkájuk végzéséhez van szükségük.

•  Az információbiztonsági forródróton (402-517-9865) vagy az információbiztonsági 
postafiókon (informationsecurity@ecolab.com) keresztül haladéktalanul bejelentjük 
a vélt informatikai (IT) incidenseket vagy problémákat az Ecolab globális 
informatikai ügyfélszolgálatának vagy az Ecolab Monitoring és felterjesztési 
központjának (Ecolab Monitoring and Escalation Center, EMEC).

MI AZ ADATBIZTONSÁG?
Az adatbiztonság az az eljárás, amelyet azért alkalmazunk, hogy 
adatainkat és információinkat az illetéktelen személyek általi 
hozzáféréstől megvédjük.
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Védjük az Ecolab eszközeit
Az Ecolab csak vállalati eszközeink megfelelő használatával és karbantartásával képes 
kielégíteni ügyfeleink igényeit és teljesíteni küldetésünket.

MI MINŐSÜL AZ ECOLAB 
ESZKÖZÉNEK?
Eszközeink közé tartoznak a 
nyersanyagok, berendezések, 
irodaszerek, műszaki és elektromos 
berendezések, pénzügyi eszközök, 
beleértve a vállalati kártyákat, 
létesítményeket és a szellemi tulajdont.

HOGYAN VÉDJÜK ESZKÖZEINKET?
• Vállalati eszközeinket megóvjuk és védjük, és azokat üzleti célokra használjuk fel.
•  Eszközeinket felelős módon használjuk és kezeljük, és megvédjük azokat a lopástól, elvesztéstől, helytelen 

használattól és visszaéléstől.
•  Tisztában vagyunk azzal, hogy az Ecolab hálózatai, internet-hozzáférése, telefon- és e-mail rendszerei üzleti 

célokra szolgálnak, csak korlátozottan és megfelelő személyes használatra alkalmazhatók, amint azt a Globális 
információs rendszerekről és Elfogadható használatról szóló szabályzataink és Globális közösségi médiáról szóló 
szabályzataink részletesen meghatározzák. 

•  Tudomásul vesszük, hogy az Ecolab figyelemmel kísérheti az Ecolab elektronikus eszközeinek  
és hálózatainak használatát.

•  Az Ecolab eszközeivel történő visszaéléssel, azok ellopásával vagy elvesztésével kapcsolatos bármilyen 
aggályunkat vezetőnknek, az IT osztálynak vagy a magatartási kódex segélyvonalán keresztül bejelentjük.

KÉRDÉS 
Saját célra egy projekten dolgozok, 
és szükségem van egy olyan speciális 
szerszámra, amellyel otthon nem 
rendelkezek. Az üzememben van egy ilyen 
szerszám, amelyet csak ritkán használnak. 
Rendben van, ha csupán egy éjszakára 
hazaviszem a szerszámot?

VÁLASZ
Nem. Az Ecolab eszközei nem használhatók 
fel saját célokra.
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Nem folytatunk bennfentes 
kereskedelmet
Az Ecolab védi a lényeges, nem nyilvános információkat,  
és nem kereskedünk értékpapírokkal, vagy ilyen információk 
alapján másoknak tippeket nem adunk.

MI A BENNFENTES KERESKEDELEM?
A bennfentes kereskedelem a vállalat értékpapírjainak olyan 
személyek általi kereskedelme, akik olyan bennfentes adatokhoz 
férnek hozzá, amelyek lényeges, nem nyilvános információt 
szolgáltatnak a vállalatról.

HOGYAN KERÜLJÜK EL A BENNFENTES KERESKEDELMET?
•  Nem vásárolunk vagy adunk el Ecolab részvényeket vagy más vállalat részvényeit, 

ha lényeges, nem nyilvános vagy bennfentes információ van a birtokunkban.
• Nem adunk tippeket vagy bennfentes információt senkinek.
•  Az Ecolab értékpapírjaival való kereskedés előtt előzetes engedélyt kérünk a jogi 

osztálytól, ha az Ecolab vezető tisztségviselői vagy igazgatói vagyunk, vagy ha 
felső vezetők vagy kijelölt bennfentesek vagyunk, és a negyedéves időszakon kívül 
ügyleteket bonyolítunk.

•  Kérdéseket teszünk fel, és kapcsolatba lépünk a jogi osztállyal, ha nem vagyunk 
tisztában a bennfentes kereskedelemről szóló jogszabályokkal és azzal, hogy saját 
helyzetünkre hogyan vonatkoznak.

• Az aggályokat a rendelkezésre álló bejelentési lehetőségek segítségével jelentjük be.
További részletekért tekintse meg a Globális bennfentes kereskedelem szóló 
szabályzatunkat.
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Pontos nyilvántartásokat vezetünk
Az Ecolab nyilvántartásainak mindig pontosan és teljes 
mértékben tükrözniük kell az általunk végzett üzleti 
tevékenységet.

HOGYAN VEZETÜNK PONTOS NYILVÁNTARTÁSOKAT?
•  Olyan teljes körű, pontos és időszerű nyilvántartásokat vezetünk, amelyek  

nem félrevezetők, nem hiányosak, és nem a tények elferdítésére szolgálnak.
•  Olyan számviteli nyilvántartásokat és pénzügyi kimutatásokat készítünk, amelyek 

megfelelnek minden jogi követelménynek és általánosan elfogadott számviteli 
alapelveknek, és amelyek összhangban vannak a Globális számviteli és ellenőrzési 
szabályzatunkkal.

•  Nem kezelhetünk nyilván nem tartott vagy „könyvelésen kívüli” pénzeszközöket  
és vagyontárgyakat.

•  Az ügyleteken belüli figyelmeztető jelekre odafigyelünk, például ha egy üzleti 
partnerünk szokatlan módon kér kifizetést, vagy vonakodik az információnyújtástól, 
és minden olyan tevékenységet bejelentünk a jogi osztálynak, amely 
pénzmosásnak tűnik.

•  Intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a nyilvánosan közzétett minden 
adatunk, beleértve a jelentéseket, sajtóközleményeket, valamint az elemzőknek 
és a részvényeseknek szóló kommunikációt, pontos és időszerű legyen, és ne 
tartalmazzon minden hamis vagy félrevezető állításokat.

•  Nyilvántartásainkat Globális nyilvántartáskezelési szabályzatunk és Globális 
nyilvántartásmegőrzési ütemtervünk alapján hozzuk létre, vezetjük és semmisítjük meg.

•  Megfelelünk minden „jogi célú visszatartással” kapcsolatos értesítésnek,  
és az ilyen rendelkezésekhez kapcsolódó összes feljegyzést elmentünk.

•  A jogi osztályhoz fordulunk, ha a nyilvántartással, a „jogi célú visszatartással”  
vagy más jelentéssel kapcsolatos kérdésünk van.

• Az aggályokat a rendelkezésre álló bejelentési lehetőségek segítségével jelentjük be. 

HOGYAN DOLGOZUNK AZ ECOLABÉRT

KÉRDÉS 
Nemrég üzleti úton voltam, és készpénzben fizettem több alkalommal 
étkezésre, taxira és egyéb költségekre. Elfoglalt voltam, és nem gyűjtöttem 
semmilyen bizonylatot, így amikor visszatértem az irodába, készítettem 
néhány nyugtát, amennyire csak vissza tudtam emlékezni, hogy mellékeljem 
a készpénz-kiadásaim költségelszámolásához. Tájékoztattam a felettesemet 
a helyzetről, aki azt mondta, hogy nyújtsam be a költségelszámolást  
és az általam készített nyugtákat, és jóváhagyta azokat. Helyes, amit tesz?

VÁLASZ
Nem. Az Ecolab minden üzleti nyilvántartásának, beleértve az utazással 
kapcsolatos nyugtákat, pontosnak és teljesnek kell lenniük, azokat nem 
lehet meghamisítani. Ne nyújtsa be az Ön által készített nyugtákat.

MILYEN NYILVÁNTARTÁSOKAT VEZETÜNK?
Nyilvántartásokat vezetünk az üzleti tevékenységünkről, ideértve 
a számviteli nyilvántartásokat, a pénzügyi beszámolókat, a 
jelentéseket, az ügyféladatokat, a tulajdonosi információkat, az 
e-maileket, a szerződéseket és egyéb adatokat és információkat, 
bármilyen formátumban.

További részletekért tekintse meg Globális utazási és kiadáselszámolási szabályzatunkat, 
Globális nyilvántartáskezelési szabályzatunkat, Globális nyilvántartásmegőrzési 
ütemtervünket, Adózásról szóló nyilatkozatunkat, Globális pénzmosásellenes 
szabályzatunkat és Globális számviteli és ellenőrzési szabályzatunkat.
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Részvényeink nyilvános kereskedése a New York-i tőzsdén („NYSE”) zajlik. 
Tőzsdén jegyzett részvénytársaságként az Ecolab az Egyesült Államok értékpapír- 
kereskedésre vonatkozó törvényeinek hatálya alá tartozik, felügyeletét pedig az 
Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (Securities and Exchange Commission, „SEC”) 
látja el. A vállalatnak követnie kell továbbá az NYSE szabályait is. Mindannyiunknak 
kötelező betartanunk ezeket a törvényeket és szabályokat. Amennyiben az Ecolab 
által pénzügyi beszámolók, levelezés vagy beadványok formájában a SEC vagy az 
NYSE részére közzétett anyagok hamisak vagy félrevezetőek, úgy a vállalat és az 
érintett alkalmazottak egyaránt polgári, illetve büntetőjogi szankciókkal sújthatók.
•  Következésképpen a befektetői közönség részére közzétett anyagoknak, köztük az 

időszakos jelentéseknek, sajtóközleményeknek, elemzőknek és részvényeseknek 
szóló hírleveleknek is pontosnak és időszerűnek kell lenniük.

•  Sosem tehetünk szándékosan vagy tudatosan hamis, illetve félrevezető 
kijelentéseket vagy követhetünk el mulasztást az Ecolab közzétett anyagaiban, 
jelentéseiben, továbbá a SEC vagy az NYSE, illetve minden egyéb, Ecolab-
részvényeket jegyző értéktőzsde részére benyújtott regisztrációs nyilatkozataiban. 
Ezenkívül mind kötelesek vagyunk együttműködni a nekünk kérdéseket feltevő 
vagy tőlünk információkat kérő belső vagy külső ellenőrökkel.

•  Az Ecolab rangidős tisztviselői, pénzügyi és számviteli szakemberei 
vezérigazgatónk, pénzügyi igazgatónk és vállalati kontrollerünk vezetésével 
fontos szerepet játszanak abban, hogy pénzügyi nyilvántartásaink és közzétett 
tájékoztatóink mindig teljes körűek, pontosak és időszerűek legyenek. A 
jelen Kódexben, valamint a kapcsolódó szabályzatokban, eljárásokban és 
kézikönyvekben foglalt rendelkezések maradéktalan betartásán túl rangidős 
tisztviselőinknek, valamint pénzügyi és számviteli alkalmazottainknak jóhiszeműen, 
körültekintően, hozzáértéssel és gondosan, a lényeges tények hamis színben való 
feltüntetése és józan ítélőképességük befolyásolása nélkül kell eljárniuk.
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Megfelelően kommunikálunk
Hírnevünk növelése és védelme érdekében pozitív, őszinte és 
következetes módon, egységesen kell kommunikálnunk.

HOGYAN KOMMUNIKÁLUNK MEGFELELŐEN?
•  Nem osztunk meg bizalmas és vállalati információkat nyilvánosan vagy  

a közösségi médiában.

•  Mindig óvatosnak kell lennünk, amikor az Ecolabon kívül üzleti kérdésekről  
vagy nyilvános fórumon beszélünk.

•  Ne feledjük, hogy Kódexünk és szabályzataink online is érvényesek, és hogy  
a közösségi médiában közzétett anyagok tartós hatással lehetnek ránk, 
ügyfeleinkre és az Ecolabra.

•  A közösségi média használata során gondoskodunk arról, hogy egyértelmű legyen, 
hogy a saját nevükben nyilatkozunk, nem pedig az Ecolab nevében.

•  Ha az elemzők vagy a befektetők információkéréssel fordulnak hozzánk, akkor  
a befektetői kapcsolatok osztályához irányítjuk őket.

•  Minden sajtóközleményt, sajtócikket és egyéb szerkesztői tartalmat elküldünk a 
globális kommunikációs csoportnak, hogy áttekintsék, mielőtt nyilvánosságra kerülne.

•  Kapcsolatba lépünk a globális kommunikációs csoporttal, mielőtt elfogadnánk 
egy meghívást, hogy az Ecolab nevében nagyközönség előtt beszéljünk vagy 
előadjunk, beleértve a műszaki konferenciákon tartott előadásokat is.

•  Ha a kommunikációval vagy a közösségi média használatával kapcsolatban 
kérdésünk van, akkor a vezetőnkhöz fordulunk, vagy kapcsolatba lépünk a globális 
kommunikációs csoporttal.

• Az aggályokat a rendelkezésre álló bejelentési lehetőségek segítségével jelentjük be.

További részletekért tekintse meg Globális médiakapcsolati szabályzatunkat, 
Globális közösségi média szabályzatunkat és Globális külső kommunikációról szóló 
szabályzatunkat.

MI A GLOBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS CSOPORT?
A globális kommunikációs csoport a globális marketing és 
kommunikációs osztályhoz tartozik, és felel az Ecolab hírnevének 
előmozdításáért. A csoport felügyeli a vállalati közösségi média 
csatornáinkat is, és válaszolja meg a külső érdekelt felek, köztük a 
média kérdéseit. A nyilvános kommunikációnk következetességének 
fenntartása érdekében a médiamegkereséseket ennek a csoportnak 
továbbítjuk.
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