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2  Ecolab magatartási kódex

Számít, hogyan dolgozunk:
Elnök-vezérigazgatónk, Doug Baker üzenete

Kedves Kollégák:
Az erősebb Ecolab felépítéséért végzett
munkánk során nap nap után arra
összpontosítunk, hogy mit kell tennünk –
megnyerni az új ügyfeleket, kibővíteni a
meglévő ügyfélkapcsolatokat, elsőként piacra
lépni új termékekkel és szolgáltatásokkal,

\\ Változatos nézőpontokkal működünk

együtt: Együtt munkálkodunk a csapat
és a vállalat érdekében – szakterülettől és
földrajzi helytől függetlenül. Megosztjuk
tudásunkat és támogatjuk egymást.
\\ Valódi változást érünk el. Pozitív

hatást gyakorolunk a körülöttünk lévő

valamint kivételes ügyfélszolgálatot biztosítani.

emberekre, közösségünkre és a világra.

Azonban munkavégzésünk módja éppolyan

változásokat érjenek el.

fontos, mint az, hogy mit teszünk. Tetteinknek
igazodniuk kell az Ecolab értékrendjéhez,
betartva magatartási kódexünk és a vállalati
szabályzatok előírásait. „Munkavégzésünk

Másokat is arra ösztönzünk, hogy pozitív
\\ Mindezt körültekintően tesszük, első

a biztonság.
Az Ecolab minden munkatársa napi
tevékenységei során végső soron azt határozza

Kiváló hírnevünk az Ecolab legértékesebb

meg, milyen vállalat is vagyunk valójában, így

eszközeinek egyike. Azon munkatársaink

mindannyian kötelesek vagyunk betartani az

magatartása és tettei tükröződnek benne, akik

Ecolab magatartási kódex előírásait. Magatartási

az évek során következetesen képviselték a

kódexünk – kiegészítve szabályzatainkkal,

vállalat értékrendjét és betartották magatartási

eljárásainkkal és kézikönyveinkkel – olyan

kódexünk előírásait. Önre is számítok

tevékenységünk folytatásának képessége.

iránymutató alapelveket fogalmaz meg,

abban, hogy védelmezi és tovább öregbíti

amelyek a tőlünk elvárt viselkedés, valamint az

hírnevünket: értékeink szerint él, elkötelezi

Az új piacok kiszolgálása, a frissen felvett

ügyfeleinkkel, kollégáinkkal, beszállítóinkkal,

magát a kódex magas szintű normái mellett

munkatársak fogadása, valamint a

versenytársainkkal és a helyi közösségekkel való

és észben tartja, hogy mindig a helyes,

nemzetközi terjeszkedés során értékelnünk

együttműködésünk módját határozzák meg.

tisztességes és becsületes eljárásra törekszünk.

kell a sokszínűséget. Ha így teszünk, azzal

Minden munkatársunk, tisztviselőnk és

az „egységes” Ecolabként való fellépésre

igazgatónk köteles betartani a magatartási

törekszünk. Ezt a célt közös értékeink tűzték ki

kódex előírásait.

módja” azt jelenti, hogy tisztességesen
járunk el – azaz szüntelenül úgy viselkedünk,
hogy azzal kiérdemeljük munkatársaink,
ügyfeleink, a helyi közösségek és mások
bizalmát. Sok minden múlik azon, hogyan
dolgozunk: kapcsolataink, hírnevünk, sőt, üzleti

és mutatnak számára utat:
\\ Elérjük céljainkat: Eredményeket

Arra kérem, ismerkedjen meg „kódexünk”
legújabb kiadásával, amely az előző

mutatunk fel ügyfeleink, befektetőink és

változatoknál szélesebb kérdéskört tárgyal. Ha

egymás számára.

úgy véli, hogy kódexünk nem foglalkozik egy

\\ Helyesen cselekszünk: Becsületesen,

megbízhatóan és őszintén végezzük
munkánkat. Tetteinket a tisztesség vezérli.
\\ Vállaljuk a kihívásokat: Meghaladjuk a

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

Üdvözlettel:

bizonyos kérdéssel, üggyel vagy problémával,

Douglas M. Baker, Jr.
vezérigazgató és az
igazgatótanács elnöke

forduljon feletteséhez, a vezetők egyikéhez
vagy az Ecolab jogi osztályához. A további
információforrások listájáért lapozzon a kódex
végén található telefonkönyvhöz, amelynek
címe: Kérdések vagy aggályok: Ecolab
információforrások keresése.
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Elkötelezettség a legmagasabb szintű
etikai és jogi normák mellett
Az Ecolab elkötelezett a legmagasabb szintű jogi és etikai normák betartása iránt,
attól függetlenül, mikor és hol végezzük üzleti tevékenységünket. Magatartási
kódexünk (a továbbiakban: „kódex”) alapvető irányelvek megfogalmazásával segít
a vállalat képviseletében helyes döntéseket hozni, valamint munkánkat etikusan,
az Ecolab szabályzataival és a működési területünket alkotó országok törvényeivel
összhangban végezni.
Az Ecolab, illetve az Ecolab egyik leány- vagy társvállalata alkalmazottjaként köteles
elolvasni, megérteni és betartani a kódex rendelkezéseit – arra bátorítjuk továbbá,
hogy minden alkalommal forduljon hozzá, amikor egy felmerülő problémával vagy
nehéz etikai dilemmával szembesül. Köteles továbbá megismerni és betartani a vállalat
szabályzatait és eljárásait, amelyek közül néhányra a kódex is hivatkozik.
A kódex és szabályzataink számos helyzetben biztosítanak útmutatást. Azonban nincs
olyan irányelvkészlet, amely minden problémát vagy kérdést előre tudni jelezni. Ezért az
Ecolab számít arra, hogy Ön minden helyzetben használni fogja józan ítélőképességét –
és tanácsot kér, ha a kódexben nem tárgyalt problémákkal kerül szembe.
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Összhangban a kódexszel és a törvényekkel

Etikai eligazító

Munkavégzési helyétől és beosztásától függetlenül az Ecolab alkalmazottjaként
köteles:

Kódexünk irányelvek készlete, amely segít
az Ecolab képviseletében helyes döntéseket
hozni. Mivel irányelveink nem terjedhetnek
ki mindenre, végső soron mindannyian az
etikus viselkedés és a törvények betartása iránt
tartozunk felelősséggel.

\\ Követnie a kódex elveit. A kódex a vállalat egészére, világszerte minden Ecolab-

alkalmazottra, -tisztviselőre és -igazgatóra ugyanúgy érvényes, ahogy azokra
a leány- és vegyesvállalatokra is, amelyekben többségi tulajdonosok vagyunk.
Ezenkívül elvárjuk, hogy képviselőink, független alvállalkozóink, tanácsadóink és a
kisebbségi tulajdonunkban lévő vegyesvállalatok alkalmazottai is a kódex vonatkozó
elveivel összhangban járjanak el.

Amikor nehéz helyzettel szembesül, tegye fel
magának ezeket a kérdéseket:
\\

Cselekedetem vagy döntésem a
helyes megoldás?

\\

Cselekedetem vagy döntésem kiállná a
nyilvános bírálatot?

\\

Cselekedetem vagy döntésem védi majd
az Ecolab etikus vállalatként megalapozott
hírnevét?

\\ Betartania azoknak az országoknak a törvényeit és előírásait, ahol

tevékenységünket végezzük. Elvárjuk Öntől, hogy feleljen meg a működési
területünket képező országok vonatkozó etikai és jogi normáinak. Ha amiatt
aggódik, hogy a helyi törvények vagy előírások szigorúbbnak tűnnek, vagy látszólag
eltérnek kódexünktől, útmutatásért forduljon feletteséhez vagy az Ecolab jogi
osztályához. Amikor két norma – például a kódex és egy törvény – is érvényben
van, akkor kettejük közül a szigorúbbat kell követnie. A törvények betartásának
elmulasztása a kódexelőírások megsértésének fog minősülni.
\\ Megismernie és betartania a munkájára vonatkozó valamennyi vállalati

szabályzat, eljárás és kézikönyv előírásait.

Jóhiszemű bejelentések és kérdések

Ha a válasz bármelyik kérdés esetében
nemleges, álljon meg, és alaposan gondolja
át a helyzetet. Forduljon a kódexhez vagy az
Ecolab szabályzataihoz, esetleg beszélje meg a
problémát egy megfelelési szakemberrel, hogy
meggyőződjön arról: a helyes lépést készül
megtenni.

Köteles haladéktalanul, jóhiszeműen jelentést tenni bármely alkalmazott vagy külső
képviselő (azaz beszállító vagy üzleti partner) minden olyan viselkedését, ami a
kódexelőírások megsértésének minősülhet. Ha szándékosan elmulaszt bejelenteni
egy lehetséges szabálysértést, illetve releváns és lényeges információkat tart vissza
azzal kapcsolatban, fegyelmi eljárás indítható Ön ellen, ami akár munkaviszonya
megszüntetéséhez is vezethet.
Amennyiben kérdések merülnek fel Önben azzal kapcsolatban, hogy egy adott
cselekedet megfelelő-e, úgy vitassa azt meg felettesével, az emberierőforrás- vagy
a jogi osztállyal. A vélt szabályszegéssel kapcsolatos jóhiszemű bejelentését vagy
segítségkérését a magatartási kódex alkalmazási helyén érvényes segélyvonalának
felhívásával is lebonyolíthatja. A bejelentési lehetőségek részletes listáját a kódex
Kérdések vagy aggályok: Ecolab információforrások keresése című részében találja.
A telephelyén érvényes törvényektől függ, hogy a magatartási kódex segélyvonalán
tehet-e névtelenül bejelentést a szabálysértésekről. Az üzleti tevékenységünk
helyszínét biztosító országok közül egyesek személyazonosságának közlése
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nélkül nem engedélyezik bizonyos problémák vagy 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.
\\ Minden megnevezett alkalmazott három munkanapon belül értesítést kap

Észben kell tartanunk

bejelentéséről.
\\ Az Ecolab a magatartási kódex segélyvonalán megadott információkat kizárólag

Fegyelmi eljárás indítható minden
olyan Ecolab-alkalmazott ellen, aki:
• Engedélyt ad vagy közvetlenül
részt vesz a kódex megsértésének
minősülő tevékenységekben.
• Szándékosan elmulaszt bejelentést
tenni egy szabálysértésről, vagy
szándékosan visszatart a kódex
megsértésével kapcsolatos releváns
és lényeges információkat.
• Felettesként nem megfelelően
vezeti közvetlen beosztottjait.
• Közvetlen vagy közvetett módon
megtorlást alkalmaz, vagy arra
ösztönöz másokat, hogy ezt
tegyék azon személy esetében,
aki bejelentést tesz a kódex
előírásainak vélt vagy valós
megsértéséről.
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bejelentése kivizsgálására fogja felhasználni, más célokra nem veheti azokat igénybe.

Megtorlás tiltása és titoktartás
Elkötelezetten védjük azokat az alkalmazottainkat, akik jóhiszeműen bejelentést
tesznek, tanácsot kérnek vagy kérdésekkel fordulnak felénk. Megtorlásellenességi
szabályzatunk célja, hogy garantálja: egyetlen alkalmazott sem szenvedhet
indokolatlan sérelmet azért, mert felvetett egy problémát, bejelentést tett a
kódexelőírások megsértéséről vagy együttműködően részt vesz a vizsgálatokban.
Úgy alakítottuk ki, hogy védje Önt a vállalat, az Ecolab- munkatársak, a felettesei
vagy vezetői részéről jogtalan eljárással szemben. Ha úgy véli, megtorló intézkedés
áldozata lett, szükség szerint kapcsolatba kell lépnie felettesével vagy vezetőjével, a
jogi osztállyal vagy a magatartási kódex segélyvonalával.
Amikor egy probléma vagy aggály kezelése érdekében jóhiszeműen bejelentést
tesz vagy segítséget kér, az Ecolab azonnal reagálni fog. Törekedni fogunk arra is,
hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosítsuk problémája tapintatos és bizalmas
kezelését. Cserébe elvárjuk Öntől, hogy segít titokban tartani a bejelentést, valamint
minden azt követő esetleges kivizsgálási eljárást, úgy, hogy nem beszéli meg
kollégáival az ügyet.

A kódex előírásainak megsértése
A kódexben foglalt előírások mindennemű megsértése a megfelelő fegyelmi eljárás
elindítását eredményezi, ami akár a munkaviszony megszüntetéséhez, büntetőjogi
felelősségre vonáshoz, valamint a szabálysértésből eredő veszteségek vagy károk
megtérítéséhez is vezethet. A büntetés mértéke olyan tényezőkre épül majd, mint a
szabálysértés súlyossága és gyakorisága.
Rendkívül ritka esetekben az Ecolab engedélyezheti, hogy a vállalati alkalmazottak,
tisztviselők vagy igazgatók mentesüljenek a kódex bizonyos előírásainak betartása
alól. A főigazgatókra vagy az igazgatótanács tagjaira vonatkozó mentességet csak
a tanács (vagy a tanács egyik bizottsága) adhatja meg, amely esetben a vállalat
haladéktalanul és nyilvánosan közzéteszi a biztosított mentességet, valamint
elmagyarázza a mentesség engedélyezésének okát.

Vezetők kötelezettségei
Az Ecolab vezetőjeként vagy feletteseként köteles megismerni és betartani a kódex
előírásait, beépíteni azokat napi munkájába, valamint tudatában lenni az üzleti
magatartására vonatkozó etikai normáknak. Ezenkívül kötelezettségei a kódex
előírásainak felelősségi körén belüli betartatására is kiterjednek. Ha vannak közvetlen
beosztottai, gondoskodjék róla, hogy megismerjék és betartsák a kódex, valamint a
kódexben említett szabályzatok, eljárások és kézikönyvek rendelkezéseit.
Köteles továbbá minden olyan kérdést, aggályt és problémát az Ecolab egyéb
információforrásaihoz, például az emberierőforrás- és a jogi osztályhoz irányítani,
amely további útmutatást igényel.

Frissítések
Az Ecolab rendszeres időközönként felülvizsgálja a kódex, valamint a kapcsolódó vállalati
szabályzatok tartalmát. A kódexen a törvénymódosítások, az államigazgatás vagy az
egyéb jelentős fejlesztések által megkövetelt módon hajtunk végre változtatásokat.
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Tiszteletteljes munkahelyi légkör
támogatása
Az Ecolabnál befogadó és tiszteletteljes munkakörnyezet kialakítására törekszünk,
amelyben alkalmazottaink elismerik egymás értékeit és méltóságát. Minden olyan
magatartás, amely káros hatással van alkalmazottaink önértékelésére és méltóságára,
ellentétes értékeinkkel, és így nincs helye vállalati kultúránkban.
Elkötelezettek vagyunk továbbá aziránt, hogy tiszteletet tanúsítsunk az üzleti
tevékenységünknek helyet biztosító országok lakosaival és kultúráival szemben. A
vállalat képviselőjeként Önnek is arra kell törekednie, hogy érzékenyen kezelje azok
kultúráját és szokásait, akikkel együtt dolgozik.
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Sokszínűség és egyenlő foglalkoztatási feltételek
Az Ecolab elkötelezett a sokszínű munkaerő-állomány fenntartása, a kölcsönös
tiszteletre épülő vállalati kultúra kialakítása és az emberek közötti különbségek
megbecsülése iránt. Meggyőződésünk, hogy a foglalkoztatási esélyegyenlőség a
helyes út – és ez sikerünk fontos összetevője is egyben.
A vonatkozó munkaügyi és foglalkoztatási törvények betartását, valamint a
hátrányos megkülönböztetés kizárását biztosítandó az Ecolab munkaerő-toborzási,
felvételi, bérezési, előléptetési, áthelyezési, képzési, fegyelmi és elbocsátási
gyakorlata kizárólag az egyén képzettségére és az állás betöltésének képességére
épül. Csak a munkakör szempontjából fontos feltételeket vesszük figyelembe. Az
Ecolab hatályban lévő, kezdeményező jellegű programcsomagja garantálja az
egyenlő foglalkoztatási lehetőségek biztosítását.
Mivel a törvények és előírások működési területünk helyszínein egymástól eltérőek,
a sokszínűséggel vagy megkülönböztetéssel kapcsolatban felmerült kérdéseit vagy
aggályait vezetőjével, az emberierőforrás- vagy a jogi osztállyal kell megbeszélnie.

Zaklatás és a tiszteletteljes munkahelyi légkör
Az egymás iránti tisztelet az Ecolab vállalati kultúrájának alapja. A tiszteletlenség
romboló hatással lehet alkalmazottaink hatékonyságára és veszélybe sodorhatja
az Ecolab sikeres működését. A kölcsönös tiszteletre épülő környezet elősegítése
érdekében az Ecolab nem tűri a zaklatást vagy a megfélemlítést célzó viselkedés
egyetlen formáját sem, a fizikai, érzelmi vagy szóbeli visszaélést is beleértve. Tiltjuk a
zaklatás minden formáját, kövesse el azt akár egy alkalmazott, ideiglenes munkaerő
vagy külső szállító, amelynek során:

Észben kell tartanunk
A hátrányos megkülönböztetéstől
mentes munkakörnyezet fenntartása
érdekében minden munkaerő-felvétellel
kapcsolatos döntést a következőkre való
tekintet nélkül kell meghozni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nem
Faj
Etnikai hovatartozás
Nemzetiség
Nemi beállítottság
Nemi identitás
Vallás
Kor
Megváltozott munkaképesség
Családi állapot
Katonaviseltség
Egyéb nemzeti, állami vagy helyi
törvények által védett személyes
jellemzők vagy állapotok

\\ a zaklatásnak vagy sértő viselkedésnek való alávetettség nyíltan kimondott vagy

hallgatólagos kikötés, illetve az alkalmazás feltétele;
\\ a zaklatásnak vagy sértő viselkedésnek való alávetettség, illetve annak elutasítása

munkaerő-felvételi döntés alapját képezi, vagy
\\ a zaklatás vagy sértő viselkedés a személy munkateljesítményének megzavarására

irányul vagy azt befolyásolja, illetve megfélemlítő, ellenséges vagy sértő
munkakörnyezetet teremt.

Ezen szabály megsértése következtében az egyén fegyelmi eljárás alá vonható, ami
akár munkaviszonyának megszüntetéséhez is vezethet.
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K&V
K: Esetenként véletlenül
meghallom, hogy kollégáim

Ha a zaklatással kapcsolatban kérdések vagy aggályok merülnek fel Önben, esetleg
további információkra van szüksége az Ecolab zaklatás elleni szabályzatáról,
kérjük, tekintse meg a telephelyén érvényes szabályzat kézikönyvét. A helyi
emberierőforrás-osztály képviselőjénél kaphat belőle egy példányt.

szexuálisan szókimondó vicceket
mesélnek, faji alapú becsmérlő
kijelentéseket vagy egyéb helytelen
megjegyzéseket tesznek az Ecolab
más alkalmazottaira. Mit tegyek?
V: Nem számít, hogy kollégái éppen
„csak viccelődnek”. Kimondott szavaik
hatása fontosabb, mint a szándék,
amivel ezt teszik. Ha kellemetlen Önnek
aggályait közvetlenül a kollégáival
megbeszélni, feletteséhez, vagy az
emberierőforrás-osztály képviselőjéhez
kell fordulnia. Ezenkívül a jogi osztállyal
is felveheti a kapcsolatot.

Erőszak a munkahelyen
Minden Ecolab-alkalmazottnak joga van munkáját olyan környezetben végezni,
amely mentes az erőszaktól, durvaságtól, fenyegetéstől és megfélemlítéstől.
Legyenek akár munkaidőben az Ecolab telephelyén, vagy intézzék munkával
kapcsolatos teendőiket, egyetlen Ecolab-alkalmazott sem viselkedhet úgy másokkal,
hogy ők joggal érezzék veszélyben testi épségüket, illetve családjuk, barátaik vagy
tulajdonuk biztonságát. Ha erőszakos, durva vagy fenyegető helyzetnek lesz tanúja,
beszélnie kell felettesével, az emberierőforrás-osztály képviselőjével, vagy szükség
esetén hívnia kell a megfelelő hatóságokat.
Hacsak nem ellentétes a helyi törvényekkel, az Ecolab tiltja a fegyverek birtoklását és
használatát a vállalat területén, valamint a vállalat üzleti képviselete során.
Ha a munkahelyi erőszakkal kapcsolatban kérdések vagy aggályok merülnek
fel Önben, esetleg további információkra van szüksége az Ecolab vonatkozó
szabályzatáról, kérjük, tekintse meg a telephelyén érvényes szabályzat kézikönyvét.

A vállalat társadalmi felelősségvállalása
Az Ecolab komolyan veszi az általunk kiszolgált közösségek iránti felelősségvállalást.
Hiszünk alkalmazottaink tisztességes, helyi törvényekkel összhangban lévő bérezésében.
Támogatjuk alkalmazottaink, ügyfeleink és azok ügyfelei jólétét, azáltal, hogy részt
veszünk az életterüket és munkahelyüket jelentő közösségek életminőségének javítását
célzó programokban és kezdeményezésekben. Minden ember jogait tiszteletben
tartjuk, továbbá ragaszkodunk hozzá, hogy beszállítóink is tartsák magukat a társadalmi
felelősségvállalás ugyanazon magas szintű normájához. A vállalat ugyanúgy nem vesz
részt a kényszer- vagy gyermekmunka kizsákmányolásában, ahogy az Ecolab számára
vagy képviseletében üzleti tevékenységet végző egyénekkel szembeni helytelen
bánásmód felett sem huny szemet.
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Biztonságos, egészséges és fenntartható
környezet kialakításának elősegítése
Elkötelezettség a biztonságos és egészséges
munkahely iránt
Az Ecolab az alkalmazottak, valamint a működési területünket alkotó közösségek és
környezetek biztonságára és jólétére helyezi a legnagyobb hangsúlyt. Mindannyian
kötelesek vagyunk teljes mértékben betartani a vonatkozó egészség- és
munkavédelmi törvényeket, továbbá ismerni, érteni és követni a vállalat biztonsági
szabályzatait, gyakorlatait és eljárásait. Mindnyájunk személyes felelősséggel
tartozik a biztonságos munkahely fenntartásáért, az Ecolab berendezéseinek és
anyagainak biztonságos használatáért, valamint józan ítélőképességünk folyamatos
alkalmazásáért mindennapi munkánk során.
Ha alkalmazottként munkavégzési helyén olyan állapotokra vagy gyakorlatokra
lesz figyelmes vagy ilyenekről szerez tudomást, amelyek veszélyeztethetik
saját vagy munkatársai egészségét és biztonságát, aggályairól haladéktalanul
tegyen bejelentést felettesének, a regionális vagy helyi biztonság-, egészség- és
környezetvédelmi osztály képviselőjének, az emberierőforrás-osztály egyik tagjának,
vagy szükség szerint a megfelelő hatóságoknak.

3. rész – Ecolab magatartási kódex

11

Észben kell tartanunk
A biztonság az Ecolabnál sosem csupán
választható lehetőség. Mindannyian
kötelesek vagyunk:
• Mindig biztonságos módon
végezni munkánkat
• Beosztásunknak vagy a feladatnak
megfelelő védőfelszerelést viselni
• Munkavégzés vagy vezetés közben
kerülni a figyelmüket elvonó
tényezőket
• Azonnal jelenteni a személyi
sérüléssel járó valamennyi balesetet
• Együttműködően részt venni
a biztonsággal kapcsolatos
vizsgálatokban

Kábítószerek és alkohol
Az alkohol- vagy kábítószer-fogyasztás veszélyeztetheti alkalmazottaink
egészségét és biztonságát, továbbá káros hatással lehet a munkateljesítményre
és vállalatunk hírnevére is. Amikor az Ecolab telephelyén dolgozik, vagy a vállalat
üzleti képviseletében jár el a telephelyen kívül, tilos részt vennie a tiltott szerek
törvénytelen előállításában, értékesítésében, terjesztésében, szétosztásában,
birtoklásában vagy használatában.
Az Ecolab megengedhetetlennek tartja, hogy az alkalmazottak alkoholt vagy
kábítószereket fogyasszanak vagy ilyen szerek hatása alatt álljanak munkavégzés
közben, beleértve a vezetést is az üzleti célú kiküldetéseken. Kivételes
esetekben az alkoholfogyasztás engedélyezhető az olyan jóváhagyott társasági
eseményeken, amelyekhez előzetesen hozzájárultak, és ahol az alkalmazottak
megfelelő viselkedést tanúsítanak.
Ha gyanúja szerint egy alkalmazott alkohol vagy más tiltott szer hatása alatt áll,
megsértve ezzel az Ecolab szabályzatát, azonnal jelentenie kell az esetet felettesének.
Azok az alkalmazottak, akik megszegik a kábítószerekre és az alkoholra vonatkozó
szabályzatunkat, a lehetséges büntetőjogi felelősségre vonást és a megfelelő fegyelmi
eljárás elindítását kockáztatják, ami akár munkaviszonyuk megszüntetéséhez is
vezethet. Ha kérdések vagy aggályok merülnek fel Önben az Ecolab kábítószerekre
vagy alkoholra vonatkozó szabályzatával kapcsolatban, vagy ha további
információkra lenne az ügyben szüksége, forduljon a telephelyén érvényes szabályzat
kézikönyvéhez, vagy keresse fel az emberierőforrás-osztály képviselőjét.

Termékminőség és termékbiztonság
Az Ecolab maradéktalanul betartja a termékminőséggel és -biztonsággal kapcsolatos
törvényeket és előírásokat. Elköteleztük magunkat a termékbiztonság iránt, a
tervezéstől és gyártástól kezdve az ügyfeleink általi felhasználáson keresztül egészen
az ártalmatlanításig, újrahasznosításig és újbóli felhasználásig. A termékeink fejlesztését,
gyártását, tesztelését, vizsgálatát, tárolását, szállítását, használatát és ártalmatlanítását
szabályozó törvények, előírások és vállalati szabályzatok betartása révén elősegítjük az
Ecolab-márka feddhetetlenségének megőrzését. Egyetlen alkalmazottunk sem tehet
olyat, ami veszélyeztetné az ügyfelek termékeink minőségébe és biztonságos voltába
fektetett hitét vagy bizalmát. Ha aggályai vannak, vagy valamilyen rendellenességet
észlel, ami hátrányosan befolyásolhatná termékeink, illetve szolgáltatásaink minőségét
vagy biztonságos voltát, azonnal lépjen kapcsolatba felettesével vagy a jogi osztállyal.
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Elkötelezettség a fenntarthatóság és a
környezetvédelem iránt
Az Ecolabnál elkötelezett módon biztosítjuk és védjük létfontosságú erőforrásainkat:
a tiszta vizet, a biztonságos élelmiszereket, a bőséges energiát és az egészséges
környezetet. Alkalmazottaink szakértelmével alátámasztva, és a társadalmi
felelősségvállalás melletti elkötelezettségünkkel karöltve ajánlataink értéket
hordoznak ügyfeleink és a nemzetközi gazdaság számára – és segítenek
támogatni egy fenntarthatóbb világ létrejöttét. Az Ecolab nemzetközi működését
alkalmazottaink, ügyfeleink, az általunk kiszolgált közösségek és a környezet
egészségének, biztonságának és jólétének figyelembe vétele mellett végzi. A
fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségünket abban a dokumentumban fejtjük
ki, amely a következő címet kapta: Alapelveink. Mind törekednünk kell arra, hogy
betartsuk és támogassuk ezeket az alapelveket.

K&V
K: Közeli munkakapcsolatban vagyok
egyik ügyfelünk telephelyi gépkezelőjével.
Mindig siet és rengeteg kockázatot vállal
a berendezésekkel és vegyszerekkel
végzett munka során, például nem visel
kesztyűt vagy védőszemüveget, illetve
elővigyázatlanul kezeli a vegyszerek
szállítását. Minden alkalommal,
amikor javasolok neki valamit vagy
megkérdőjelezem a döntéseit, leráz
magáról és azt mondja, hogy lépést kell
tartanom, ha be akarom fejezni a munkát.
Mit tegyek?
V: Jól teszi, hogy foglalkozik az
illető tettei által felvetett biztonsági
problémákkal. Óvintézkedéseink célja,
hogy gondoskodjanak munkatársaink,
ügyfeleink és a helyi közösségek jólétének
védelméről. Ha a telephelyi gépkezelő
az említett aggályok hatására sem figyel
jobban oda munkavégzés közben a

biztonságos eljárásra, azonnal fel kell
keresnie felettesét, a helyi biztonság-,
egészség- és környezetvédelmi osztály,
illetve az emberierőforrás-osztály
képviselőjét. Ezzel teljesíti kódexben
foglalt kötelességét, valamint segít nekünk
biztosítani az egészséges és biztonságos
munkakörnyezetet mindannyiunk számára.
K: Amikor hazaértem, akkor vettem
észre, hogy a kocsimban maradt
néhány fölös termékminta, valamint
ügyfelünk telephelyének technológiai
mintái. Ki akartam üríteni az autómat,
így gyorsan beleöntöttem az összes
mintát egy tartályba, majd azt betettem
a szemétgyűjtőmbe. Nem tettem semmi
rosszat, igaz?
V: Először is, a termékek elegyítése
veszélyes kémiai reakciót okozhat.
Másodszor, a veszélyesnek minősülő

anyagok környezetben való kibocsátása,
különösen lakóterületén idővel jelentős
környezeti problémákhoz vezethet. A
termék- és technológiai mintákat felelős
módon kell ártalmatlanítani. Azok az
anyagbiztonsági adatlapok (MSDS),
amelyek az Ecolab.com portálon érhetők
el, tartalmazzák termékeink jellemző
ártalmatlanítási információit. Ezt az
útmutatást minden körülmények között
pontosan be kell tartani. Ha nem biztos
benne, hogyan kell elvégezni a minták vagy
visszamaradt termékek ártalmatlanítását,
lépjen kapcsolatba a helyi/regionális
biztonság-, egészség- és környezetvédelmi
osztály képviselőjével. A fel nem használt
vagy lejárt vegyi termékek felelős kezelése
az Ecolab környezet- és közösségvédelmi
elkötelezettségének részét képezi
mindenütt, ahol tevékenységünkkel jelen
vagyunk.
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Eljárás az Ecolab érdekeinek
képviseletében
Az Ecolab elvárja alkalmazottaitól, hogy kerüljék azokat a helyzeteket, ahol a
személyes és a vállalati érdekek ütközése révén összeférhetetlenség alakulhat ki.

Összeférhetetlenség
Akkor keletkezik összeférhetetlenség, amikor személyes tevékenysége vagy érdeke
ütközik a vállalat üzleti érdekeivel. Számos esetben az összeférhetetlenség látszata is
súlyos következményekkel járhat Önre és a vállalatra nézve egyaránt.
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Az összeférhetetlenség számos különböző helyzetben felmerülhet, akár közvetlenül
(amikor Ön az érintett), akár közvetett módon (az ügy valaki mást érint, akivel Ön
személyes kapcsolatban áll). Minden összeférhetetlenséget körültekintően kell
kezelnie. Például:
\\ Külső munkavállalás vagy tevékenységek: Nem vállalhat a vállalaton

kívül állást, ha az (i) ütközik a vállalatnál ellátott feladataival, (ii) azzal a vállalat
versenytársává válna, vagy az Ecolab egyik versenytársának minősülő szervezetnél
dolgozna, illetve (iii) annak révén az Ecolab egyik versenytársának nyújtana
szolgáltatásokat vagy segítséget. Az a külső állás, amelynek betöltése megkövetelné
Öntől az Ecolabnál töltött munkaidejének, a vállalati létesítményeknek, illetve
vagyontárgyaknak a felhasználását, összeférhetetlenségnek tekinthető. A
másodállás esetleges összeférhetetlenségének felmérése érdekében az
alkalmazottaknak felettesüktől jóváhagyást kell kérniük, mielőtt elvállalnák a
vállalaton kívül részükre felajánlott állást.
\\ Igazgatói tisztséget viselők: Ha bármely vállalat vagy nonprofit szervezet

igazgatójaként kíván tevékenykedni, terveit előzetes jóváhagyás céljából meg kell
osztania felettesével. Ha egy részvénytársaság igazgatósági tagjának pozícióját
szeretné betölteni, ehhez előzetesen az Ecolab vezérigazgatójától kell engedélyt
kérnie. A jóváhagyási folyamat részeként a vállalat megállapítja, hogy megbízása
összeférhetetlenséget okoz-e. Természetesen sosem tölthet be a vállalat
versenytársánál igazgatói, tisztviselői vagy tanácsadói állást.
\\ Befektetések: Ha Ön, vagy egyik Önnel élő közvetlen családtagja egy százaléknál

(1%) nagyobb részesedéssel rendelkezik az Ecolab bármely versenytársa, beszállítója
vagy ügyfele forgalomban lévő részvényeiből, ezt a tulajdonosi pozíciót a vállalat
tudomására kell hoznia. Még az Ecolab versenytársánál, beszállítójánál vagy
ügyfelénél birtokolt kisebbségi tulajdon is összeférhetetlenségnek minősülhet.
Az Ecolab szabályzata értelmében az Önnel élő családtagok üzleti vagy pénzügyi
érdekeltségei egyúttal az Ön pénzügyi érdekeltségeinek is tekinthetők.
\\ Vállalati lehetőségek: Alkalmazottként sosem szabad olyan üzleti lehetőségekből

személyes előnyöket kovácsolnia, amelyekben a vállalat is érdekelt lehet. Nem szabad
továbbá másokkal megosztania ezeket a lehetőségeket, ha tudja, hogy az Ecolab
is érdekelt azokban. Például az alkalmazottaknak kerülniük kell az ingatlanok vagy
pénzügyi érdekeltségek megvásárlását olyan cégekben, amelyek felvásárlásában az
Ecolab köztudottan érdekelt.
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K&V
K: A feleségem egy helyi vállalatnál
dolgozik, amely gyakran szállít
árukat és biztosít szolgáltatásokat
gyárunknak. Tekintve, hogy jelenleg
részt veszek az Ecolab számára
történő készletbeszerzésben,
a feleségem vállalatának
beszállítóként való kiválasztása
összeférhetetlenségnek számít?
V: Igen. Be kell számolnia felettesének
és a jogi osztálynak felesége
munkaviszonyáról az Ecolab
beszállítójánál, és csak jóváhagyásuk
esetén rendelhet a kérdéses vállalattól. Ha
nem teszi, úgy tűnhet, hogy a felesége
vállalatától történő készletbeszerzésekre
vonatkozó döntéseit elfogultság vagy
részrehajlás vezérli. Ha felfedi felesége
beszállítónknál betöltött beosztását,
segít vállalatunk tisztességes és objektív
cégként elért hírnevét változatlanul
fenntartani.
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\\ Családtagok: Amennyiben családtagjai vagy más közeli rokonai az Ecolabnál

dolgoznak, vagy szolgáltatásokat nyújtanak a vállalat, illetve egyik versenytársa,
beszállítója vagy ügyfele számára, úgy haladéktalanul közölnie kell ezeket
a kapcsolatait felettesével, hogy elkerülje a tényleges vagy feltételezett
összeférhetetlenséget. Az Ecolab nem fog árukat vagy szolgáltatásokat beszerezni
olyan cégtől, amely a vállalat egyik alkalmazottját, vagy az ő közeli rokonát
foglalkoztatja, hacsak előzetes jóváhagyást nem kértek egy felettestől vagy a jogi
osztály egyik tagjától. Különös gondossággal kell eljárni, ha Ön részt vesz olyan
közbeszerzési döntésekben, amely egy rokonát alkalmazó vállalatot érint.
\\ Közszolgálat: Az Ecolab arra ösztönzi alkalmazottait, hogy legyenek aktív szereplői

a közösség életének, vegyenek részt a kormányzat munkájában, azonban bizonyos
állami szerep- és felelősségi körök összeférhetetlenségnek minősülhetnek. Ha
azt tervezi, hogy jelölteti magát vagy kinevezést vállal valamilyen közhivatali állás
betöltésében, közszolgálati ideje során pedig továbbra is az Ecolab alkalmazottja
marad, először írásbeli jóváhagyást kell kérnie felettesétől. Közhivatal betöltése
esetén az Ecolab elvárja, hogy tartózkodjon minden olyan szavazástól vagy
döntéstől, amely lényeges hatást gyakorolhat a vállalat érdekeltségeire.

Ha nem biztos abban, hogy egy másik szervezettel vagy személlyel fennálló
kapcsolata összeférhetetlen-e állásával vagy az Ecolab érdekeivel, a helyzetet meg
kell vitatnia felettesével vagy a jogi osztály egyik tagjával. Rendszerint a legjobb,
amit tehet, ha felveti a problémát vagy segítséget kér, mivel a legtöbb lehetséges
érdekütközési helyzetet fel lehet oldani.

Ajándékok, szórakoztatás és vendéglátás
nyújtása, illetve elfogadása
Az ajándékok, a szórakoztatás és az egyéb szívességek kölcsönös nyújtása és
elfogadása bevett szokás és helyénvaló lehet bizonyos körülmények között,
helyeken vagy kultúrákban. A vállalat hírnevének védelme érdekében azonban
meg kell győződnünk róla, hogy a kölcsönös ajándékozás összhangban
áll a vonatkozó törvényekkel, az ügyfélszerződéseinkkel, a helyes üzleti
gyakorlatokkal és a szokásokkal. Kövesse ezeket az irányelveket minden
alkalommal, amikor bármilyen értékkel bíró dolgot ajánl fel vagy fogad el.
\\ Ha ajándékról van szó, az csak jelképes értékű lehet.
\\ Amennyiben szórakoztatásról vagy vendéglátásról van szó, úgy annak elfogadható

költségű, összegű, mennyiségű és gyakoriságú juttatásnak kell lennie.
\\ Nem ajánlható fel vagy adható az üzleti döntés befolyásolására tett kísérletként.
\\ Nem sértheti annak az országnak a szokásos és elfogadott üzleti etikai

szabályait, amelyben nyújtják.
\\ Nem sértheti az Ecolab szabályzatának előírásait, illetve az Egyesült

Államoknak vagy annak az országnak a törvényeit, amelyben nyújtják.
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\\ Ne lehessen ésszerűen megvesztegetésnek, lefizetésnek vagy kenőpénznek értelmezni.
\\ Nem tartalmazhat eltitkolt elemeket.
\\ Nyilvánosság elé tárása nem hozhatja kellemetlen helyzetbe az Ecolabot, illetve

nem csorbíthatja a vállalat hírnevét.
\\ Alkalmazottként semmilyen körülmények között sem adhat vagy fogadhat el

készpénzt vagy azzal egyenértékű eszközt, illetve személyi kölcsönt az Ecolab üzleti
tevékenységével kapcsolatban.

A kormányzati ügyfelekkel, alkalmazottakkal és alvállalkozókkal való
üzletkötéseinkre vonatkozó speciális követelményekért tekintse meg a kódex
következő részeit: Üzleti kapcsolatok az Egyesült Államok kormányzatával és
Megvesztegetés és korrupció megakadályozása.
A helyi Ecolab országos igazgatóságok részletesebb irányelvekkel is rendelkezhetnek az
ajándékok adására és elfogadására vonatkozóan. További útmutatásért forduljon a helyi
szabályzat kézikönyvéhez, vagy telephelye emberierőforrás-képviselőjéhez. Emellett a
jogi osztály is rendelkezésére áll, és segít végigvezetni a konkrét eseteken.

Észben kell tartanunk
Az Ecolab üzleti tevékenységével kapcsolatban nyújtott vagy elfogadott
ajándékok, szórakoztatás vagy egyéb szívességek esetén be kell tartani
bizonyos irányelveket:
• Ügyfelek: A beszerzési döntéseket ajánlatunk érdemei, valamint
az Ecolab termékeinek, illetve szolgáltatásainak minősége
és értéke alapján kell meghozni. Nem próbálhatja a meglévő
vagy lehetséges ügyfél döntését ajándékok, szívességek vagy
szórakoztatás felajánlásával, illetve biztosításával befolyásolni.
• Beszállítók: A meglévő és lehetséges beszállítókkal kiépített szoros
kapcsolatok támogatása érdekében sosem szabad állítania vagy
azt a látszatot keltenie, hogy az Ecolab vásárolni fog a beszállítótól,
ha az is vásárol az Ecolabtól. Hasonlóképp semmilyen körülmények
között sem szabad személyes juttatással befolyásolni a beszerzési
döntéseket.
• A kormányzat képviselői: A kormányzati ügyfelekkel,
alvállalkozókkal vagy állami alkalmazottakkal történő üzletkötés
során sosem szabad közvetlen vagy közvetett módon
engedélyezni, végrehajtani, vagy kilátásba helyezni bármilyen
értékes dolog átadását egy köztisztviselőnek abból a célból,
hogy az befolyásolja egy szerződés elnyerését, megújítását
vagy módosítását, illetve a közbeszerzési tevékenységekkel
kapcsolatban ezzel biztosítsa vagy jutalmazza a kedvező elbírálást.
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Esetenként nem könnyű eldönteni, hogy helyénvaló-e az ajándékok és a
szórakoztatás alkalmazása. Gondolja át a következő példákat:
• Egy Ecolab-emblémával ellátott bevásárlótáska átadása a
beszállítónak egyértelműen helyénvaló.
• Ha az Ecolab-emblémával ellátott bevásárlótáska néhány palack
drága bort is rejt, akkor átadása egy meglévő ügyfélnek már
határesetnek számít. Mielőtt cselekszik, kérjen útmutatást az
emberierőforrás-osztály képviselőjétől vagy a jogi osztálytól.
• Ha az ügyfélnek egy kétszemélyes, minden költséget fedező
utazást ajándékoz egy drága üdülőhelyre, ahol semmilyen üzleti
tevékenység sem zajlik majd, az már semmiképp sem helyénvaló.

Bevezetés

Megvesztegetés és korrupció
megakadályozása
Az Ecolab arra törekszik, hogy megfelelő módon és a helyes lépések
megtételével végezze üzleti tevékenységét. Ezért tartózkodnia kell minden
olyan viselkedéstől, amelyet a megvesztegetés vagy korrupció valamilyen
formájának lehetne tekinteni. A megvesztegetés gyanúja akkor merül fel,
amikor egy üzletfél közvetlen vagy közvetett módon valamilyen értékkel
bíró dolgot kínál fel partnerének azért, hogy ezzel helytelen módon nyerjen
el egy üzleti megbízást vagy kedvező bánásmódban részesüljön. Számos
ország törvénye, köztük az Egyesült Államok külföldi állami tisztviselők
megvesztegetését tiltó törvénye (Foreign Corrupt Practices Act, „FCPA”) és
az Ecolab szabályzata egyaránt tiltja azt, hogy Ön megvesztegetési ügybe
keveredjen. A szabályzat előírásainak megsértése nem csupán szigorú fegyelmi
eljárást von maga után a vállalat részéről, de súlyos büntető- és polgárjogi
következményekkel is járhat az Ecolabra és Önre nézve (a börtönbüntetést
és a pénzbírságot is beleértve). A vállalatnak pontos, a tranzakciókat és az
eszközökkel kapcsolatos intézkedéseket hűen tükröző nyilvántartásokat és
feljegyzéseket kell vezetnie, hogy ezáltal garantálni tudja: az Ecolab eszközeit és
erőforrásait nem használják fel megvesztegetési vagy korrupciós célokra.
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Észben kell tartanunk
Az Ecolab alkalmazottainak, valamint
mindenkinek, aki az Ecolab képviseletében
jár el, tilos közvetlen vagy közvetett
módon végrehajtania, felajánlania vagy
engedélyeznie bármely értékkel bíró dolog
átadását egy köztisztviselőnek abból a
célból, hogy megszerezzen vagy megtartson
egy üzleti szerződést, vagy egyéb módon
jogtalan üzleti előnyhöz jusson. Az
alábbiakban néhány példa látható a vállalati
szabályzat, vagy akár a törvények előírásait
megsértő értéktárgyakra:
• Ajándékok
• Pénz (az azzal egyenértékű eszközöket is
beleértve)
• Részvények, kötvények és más
értékpapírok
• Szórakoztatás
• Étkeztetés vagy elszállásolás
• Utaztatás
• Munkaajánlat egy köztisztviselőnek vagy
a köztisztviselő rokonának
• Útiköltségek kifizetése vagy megtérítése
• Ecolab-termékekre vonatkozó,
általánosan nem elérhető kedvezmények
• Adósság átvállalása vagy elengedése
• Politikai adományok
• Jótékonysági adományok
• Személyes szívességek

A „köztisztviselő” kifejezés minden olyan
személyre vonatkozik, aki hivatalos
minőségben lép fel a kormányzat, egy
nemzetközi állami szervezet vagy bármely
kormányhivatal, állami ügynökség vagy
közhivatal érdekében vagy nevében, így
ide tartoznak:
• Minden olyan jogi személy, akit egy
kormányzati szervnek benyújtott
ajánlatok felülvizsgálatára és
elfogadására vettek fel
• Állami tulajdonú vállalatok tisztviselői
vagy alkalmazottai
• A királyi családok tagjai, akik tisztviselői
vagy más módon rendelkeznek vezetői
érdekeltséggel állami ellenőrzés alatt
álló iparágakban vagy vállalatokban
• Politikai pártok vagy párttisztviselők
• Politikai hivatalok jelöltjei
Ha valaki képes befolyásolni kormányzati
döntéseket, akkor a kérdéses személy
valószínűleg köztisztviselő. Ha kérdések
merülnek fel Önben azzal kapcsolatban,
hogy valaki „köztisztviselőnek” minősül-e,
forduljon a jogi osztályhoz.
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Köztisztviselők megvesztegetése
A kormányzati szervekkel fenntartott kapcsolataink világszerte működésünk
alapvető fontosságú tényezői. Épp ezért az Ecolab megfelel az FCPA, valamint
az üzleti működési területünket képező országokban érvényes megvesztegetés
elleni törvények előírásainak. Ezen törvények célja, hogy megakadályozza minden
értékkel bíró dolog köztisztviselők részére történő átadását, ha az helytelen
üzleti előny megszerzésére irányul. A „köztisztviselők” kategória minden olyan
személyt magában foglal, aki hivatalos minőségben lép fel a kormányzat, állami
tulajdonban lévő vállalkozások vagy nemzetközi állami szervezetek érdekében.
Fontos tudni, hogy aki képes befolyásolni a kormányzati döntéseket, az a személy
„köztisztviselőnek” tekinthető.
Az Ecolab megvesztegetés elleni szabályzatai a köztisztviselőknek nyújtott
azon „ügymenetkönnyítő” juttatásokat is tiltják, amelyek célja a kormányhivatali
rutineljárások meggyorsítása vagy bebiztosítása. Ezek a „csúszópénz” vagy
„kenőpénz” néven is ismert kifizetések kis összegű, nem gyakori juttatások,
amelyeket a szokásos, előre meghatározott kormányzati műveletek, például a
munkavállalási engedélyek és vízumok, vámkezelések, termékregisztrációk vagy
vizsgálatok meggyorsítása érdekében adnak át.
A vállalat megvesztegetés elleni szabályzata minden olyan ügynökre, képviselőre,
forgalmazóra és közvetítőre is kiterjed, aki a vállalat számára végez üzleti
tevékenységet. Az FCPA, valamint más országok korrupció elleni törvényeinek
hatálya alatt az Ecolab és alkalmazottai felelősségre vonhatók a velük dolgozó
harmadik felek által köztisztviselőknek átadott korrupt kifizetések miatt. A
felelősségre vonás, valamint a hírnevünkben okozott lehetséges kár elkerülése
érdekében az Ecolab-alkalmazottaknak be kell tartaniuk a Közvetítőkkel történő
üzletkötés eljárásrendjét, amit a következő dokumentumban találhatnak meg:
Korrupció elleni szabályzat és eljárásrend. A dokumentumot még a vállalat
képviseletében köztisztviselőkkel üzletet kötő harmadik felek megbízása előtt
kötelesek megismerni.
A vállalat megvesztegetés és korrupció elleni szabályairól a következő
dokumentumban találnak további információkat: Korrupció elleni szabályzat és
eljárásrend. Ha valaki olyan viselkedést tanúsít, amely az Ecolab-alkalmazottak vagy
az Ecolab képviseletében eljáró harmadik felek részéről esetleg nem felel meg
szabályzatunknak vagy a korrupció elleni törvényeknek, aggályaival fel kell keresnie a
jogi osztályt, vagy bejelentést kell tennie a magatartási kódex segélyvonalán.

Kereskedelmi vesztegetés
A köztisztviselők megvesztegetésének megakadályozása mellett az Ecolab
kereskedelmi üzletkötéseink során is tiltja a megvesztegetés és korrupció
alkalmazását. Az alkalmazottak sosem ajánlhatnak fel vagy fogadhatnak el
értékkel bíró dolgokat meglévő vagy lehetséges ügyfelektől, beszállítóktól vagy
más harmadik felektől azért, hogy a vállalat számára helytelen módon üzleti
lehetőséghez vagy tisztességtelen előnyhöz jussanak. Tisztességes vállalatként
kivívott hírnevünk fontosabb, mint a más egyénekkel és szervezetekkel kötött
helytelen üzleti megállapodások révén elérhető lehetséges haszon. További
információkért tekintse meg a kódex következő részét Ajándékok, szórakoztatás és
vendéglátás nyújtása, illetve elfogadása.

Politikai tevékenységek és lobbizás
Az Ecolab adományaival nem támogat politikai pártokat vagy jelölteket, illetve
nem engedélyezi az Ecolab létesítményeinek politikai tevékenységre történő
felhasználását, kivéve, ha mindez legális tevékenység és előzetesen jóváhagyták a
következő alapján Politikai adományok szabályzata. Hasonlóképp nem szabad az
Ecolab vagy leányvállalataink nevében politikai adományokat nyújtania. Ha politikai
célra adományoz, az Ecolab és bármely leányvállalata közvetlen és közvetett módon
sem téríti meg vonatkozó költségeit.

K&V
K: Munkaköröm részeként gyakran
dolgozom együtt egy másik országban
tevékenykedő képviselővel, aki segít
eligazodni a kormányzati szerződések
megkötésének folyamatában.
Arra gyanakszom, hogy a dolgok
meggyorsítása érdekében lehet, hogy
megvesztegeti a köztisztviselőket. Mit
tegyek?
V: Ha úgy véli, hogy a képviselő
helytelen magatartást tanúsít és
a megvesztegetés eszközével él,
miközben az Ecolab érdekében jár el,
az adott képviselőnek juttatott minden
kifizetést be kell szüntetnie, valamint
haladéktalanul jelentenie kell az ügyet
a jogi osztálynak.

Az Ecolab arra ösztönzi alkalmazottait, hogy aktívan vegyenek részt helyi közösségük
életében, és vállaljanak szerepet a politikai folyamatokban. Alkalmazottként mindig
világossá kell tennie, hogy személyes nézetei és politikai tevékenységei kizárólag
Önre tartoznak, és nem a vállalatot képviselik.
Az Egyesült Államokban minden lobbitevékenységet, köztük a tanúvallomásokat
vagy az állami tisztviselőkkel az Ecolab részéről történő nagyobb szabású
kapcsolatfelvételeket is előzetesen koordinálni kell a kormányzati kapcsolatok
osztályával. Az Egyesült Államokon kívül minden olyan tevékenységet, amely
lobbizásnak vagy a köztisztviselők befolyásolására tett kísérletnek tekinthető, előzetes
felülvizsgálat céljából egyeztetni kell a helyi vállalatvezetéssel és a jogi osztállyal.
Ha kérdései vagy aggályai vannak az Ecolab lobbizásra és politikai tevékenységekre
vonatkozó szabályzatával kapcsolatban, keresse fel a jogi vagy a kormányzati
kapcsolatok osztályát. A következő helyeken találhat további információkat Politikai
adományok szabályzata, az Ecolab korrupció elleni szabályzata és eljárásrendje,
valamint kódexünk következő részében Üzleti kapcsolatok az Egyesült Államok
kormányzatával.
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Bevezetés

Üzleti kapcsolatok az Egyesült
Államok kormányzatával
Az Egyesült Államok kormányzati beszállítójaként az Ecolab igen magas szinten
szabályozott környezetben tevékenykedik. Az Egyesült Államok kormányzata
szigorú követelményeket támaszt beszállítóival és alvállalkozóival szemben, mert
biztosítani kívánja, hogy a lehető legnagyobb értéket kapja az adófizetők pénzéért,
illetve a közbeszerzések is megfeleljenek az aktuális kormányzati politikának.
Az Egyesült Államok kormányzatával kialakított üzleti kapcsolataiban az
Ecolabnak fenn kell tartania a vonatkozó törvényeknek, előírásoknak és
szerződési követelményeknek való szigorú és maradéktalan megfelelést,
legyünk akár fő-, akár alvállalkozók az adott ügyben. Létfontosságú
teljesítenünk minden szerződési feltételt, továbbá szükség esetén kizárólag
az illetékes köztisztviselők időben történő értesítésével vagy jóváhagyásával
térhetünk el azoktól.
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Szerződéskötési tárgyalások és árképzés
Amikor az Ecolab szerződést köt az Egyesült Államok kormányzatával, minden
esetben teljes körű, aktuális és pontos árképzési, illetve egyéb tényadatokat kell
közölnünk. Szerződéskötési tárgyalásaink részeként nem szabad tudatosan hamis
vagy félrevezető tényismertetést tartanunk vagy kijelentést tennünk a kormányzati
fő- vagy alvállalkozói szerződéssel kapcsolatban. A tárgyalási folyamat során fel kell
készülnünk arra, hogy elmagyarázzuk a szerződési ajánlat minden fontos elemének
jelentőségét, valamint képesnek kell lennünk a közölt információk pontosságának
igazolására is. Különös gondossággal kell eljárnunk az Egyesült Államok
kormányzatának benyújtandó anyagok elkészítésekor. Ezenkívül az árképzési
adatokat érintő minden változást haladéktalanul be kell jelentenünk a kormányzati
értékesítés osztályának.
Az Egyesült Államok kormányzata részére kiállított valamennyi számlának pontosan
tükröznie kell a megrendeléshez tartozó megfelelő terméket vagy szolgáltatást,
mennyiséget és árat. Az árképzésünkben vagy adatainkban felfedezhető
ellentmondások súlyos következményekkel járhatnak, így akár pénzbírságot és
bűnvádi eljárást is vonhatnak maguk után a vállalattal és az alkalmazottakkal szemben.

Termékspecifikációk és tesztelés
Kormányzati szerződéseink rendelkezéseinek teljesítése során termékeinknek,
anyagainknak és technológiánknak mindig meg kell felelniük a szerződésben
megkövetelt specifikációknak. A szerződési követelmények módosítása előtt
előzetes írásbeli jóváhagyást kell kérnie az illetékes köztisztviselőtől.

K&V
K: Bár az Egyesült Államok
kormányzatával kötött szerződésünk
az egyik alkatrészünk esetében
egy meghatározott beszállító
igénybevételét írja elő, találtunk egy
másikat, aki kevesebb pénzért és
rövidebb határidővel kínálja ugyanazt
az alkatrészt. Igénybe vehetjük ezt az
új beszállítót?
V: Nem, az illetékes köztisztviselő
előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül
erre nincs mód. Az Egyesült Államok
alvállalkozójaként tartanunk kell
magunkat szerződési feltételeinkhez,
és azokat az alkatrészeket kell
használnunk, amelyeket ezek
a szerződések meghatároznak
számunkra. Az illetékes köztisztviselő
előzetes írásbeli jóváhagyásának
hiányában minden módosítás súlyos
következményekkel járna Önre
és az Ecolabra nézve egyaránt, a
pénzbírságot és a lehetséges bűnvádi
eljárást is beleértve.

Egyesült államokbeli köztisztviselők alkalmazása
Az Egyesült Államok kormányzata speciális szabályokkal segít megelőzni az
összeférhetetlenség vagy annak látszatának kialakulását azon alkalmazottaik
esetében, akik az egyesült államokbeli közhivatali állásuk elhagyását tervezik
vagy meg is teszik ezt a lépést abból a célból, hogy a kormányzat alvállalkozóinak
egyikénél dolgozzanak. Mielőtt szóba hozná az alkalmazást vagy egyeztetné a
lehetőségeket egy jelenlegi vagy új kormányzati alkalmazottal, legyen szó akár
egy polgári személyről, akár a katonaság alkalmazottjáról, az Ecolab megköveteli a
megfelelő engedély emberierőforrás- és jogi osztálytól történő megszerzését.

Nincsenek ajándékok, vendéglátás vagy pénzjutalmak
Ami megszokott üzleti udvariassági gesztusnak tekinthető a kereskedelmi piacon,
a közszférában helytelen befolyásolási kísérletnek minősülhet. Ebből eredően
nem szabad semmilyen értékkel bíró dolgot adnia a szövetségi kormányzat
alkalmazottainak, vagy azok közvetlen családtagjainak. Az engedélyezhető
kivételek a következőkre korlátozódnak: (a) jelképes értékű, Ecolab márkájú
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promóciós tárgyak, például egy-egy kávésbögre, naptár vagy hasonló ajándéktárgy
átadása, amelyen szerepel az Ecolab neve vagy emblémája, (b) szerény frissítők,
például üdítőital, kávé vagy sütemény felszolgálása eseti jelleggel törvényes üzleti
tevékenységek során, és (c) részvétel más tevékenységekben, amelyeket a jogi osztály
előzetesen és írásban engedélyezett. Ezenkívül nem ajánlhat fel, adhat, kérhet vagy
fogadhat el semmilyen értékkel bíró dolgot másoktól az Egyesült Államok fő- vagy
alvállalkozói kormányzati szerződésének kedvezőbb elbírálásáért cserébe.

Tisztességes közbeszerzés
Az Ecolab alkalmazottai nem kérhetnek ajánlattételi vagy árajánlati információkat,
illetve forráskiválasztási adatokat (amelyeket az Ecolab szövetségi kormányzati
szabályok és eljárások kézikönyve mutat be) semmilyen forrásból, mielőtt a vállalat
elnyerné azt a fő- vagy alvállalkozói kormányzati szerződést, amelyre a kérdéses
információk vonatkoznak. Amennyiben úgy véli, hogy ilyen típusú, vagy egyéb
helytelen, bizalmas vagy titkos információk birtokába jutott, úgy tartózkodnia kell
azok bármilyen célú felhasználásától, illetve mások előtti felfedésétől. Emellett
haladéktalanul kapcsolatba kell lépnie a jogi osztállyal.

Kötelező közzététel
A nyilvános átláthatóság és elszámoltathatóság előmozdítása érdekében a szövetségi
előírások megkövetelik, hogy az Ecolab tegyen közzé minden arra vonatkozó
hiteles bizonyítékot, hogy a vállalat részéről (azon belül is vezetői, személyzete,
képviselői és alvállalkozói) szövetségi büntetőjogi törvénysértést – köztük csalással,
összeférhetetlenséggel, megvesztegetéssel vagy pénzjutalmak adásával kapcsolatos
szabálysértéseket – követtek el, vagy megsértették a hamis állításokról szóló törvényt. Időben
közzé kell tennünk továbbá az általunk kapott minden esetleges kormányzati túlfizetést
is. Ha túlfizetésről vagy egyéb olyan eljárásról értesül, amely nincs összhangban az Ecolab
kormányzati fő- vagy alvállalkozói kötelezettségeivel, azonnal jelentenie kell az ügyet a jogi
osztálynak, vagy bejelentését az Ecolab magatartási kódex segélyvonalán kell megtennie.

Ellenőrzések és vizsgálatok
Alapelvünk, hogy teljes körűen együttműködünk az Egyesült Államok kormányzata
által végzett valamennyi vizsgálattal és ellenőrzéssel. Emiatt sosem változtathat vagy
semmisíthet meg, illetve titkolhat el kormányzati ellenőrzésekhez vagy vizsgálatokhoz
kapcsolódó dokumentumokat. Hasonlóképp nem tehet olyan lépéseket sem,
amelyek hátráltatnák a kormányzati ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat.
Ha kérdései vagy aggályai vannak az Ecolab Egyesült Államok kormányzatával történő
együttműködésére vonatkozó szabályzatával kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a
kormányzati értékesítés osztályával, vagy keresse fel a jogi osztályt. A következő
dokumentumban találhat további információkat Szövetségi kormányzati szerződési
szabályok és eljárások kézikönyve.
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Határokon túli üzleti tranzakciók

Az exporttörvények betartása
Az Ecolab alapelve, hogy betartja azoknak az országoknak az exporttörvényeit
és -előírásait, ahol üzleti tevékenységét végzi. Ezek a törvények és előírások az
exportszállítmányok dokumentációs követelményei mellett olyan rendelkezéseket is
magukban foglalnak, amelyek korlátozzák bizonyos áruk, technológiák és szoftverek
exportálását vagy újraexportálását. Az exportszabályozási előírások korlátozhatnak –
illetve előzetes kormányzati engedélyezéshez vagy hozzájáruláshoz köthetnek – bizonyos
exporttevékenységeket, attól függően, mi az export tárgya, mi az export célterülete, ki
fogja átvenni az exportált árucikket és milyen célokra fogja azt felhasználni.
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Az exportszabályozási törvények eltérőek lehetnek azokban a különböző az
országokban, ahol az Ecolab üzleti tevékenységét végzi. Míg az exportszabályozási
előírások elsődleges területe az esetlegesen katonai vagy hadászati felhasználású
áruk, szoftverek és technológiák exportálása, addig azokra a „kettős felhasználású”
árucikkekre és technológiákra is vonatkoznak korlátozások, amelyek kereskedelmi,
illetve katonai vagy hadászati alkalmazási területtel egyaránt rendelkezhetnek.
Például bizonyos vegyszerek kereskedelmi termékek gyártására szolgálhatnak,
azonban ha visszaélnek velük, vegyi fegyverek vagy kábítószerek is készíthetők a
segítségükkel.
Az Egyesült Államok exportszabályozási törvényei az Egyesült Államokból származó
termékek, technológiák és szoftverek újraexportálására is vonatkoznak, amire
azokból az országokból kerül sor, ahova eredetileg exportálták azokat. Egyes
esetekben ezek a törvények még az Egyesült Államokon kívül előállított termékekre
is érvényesek, ha azok egyesült államokbeli tartalommal rendelkeznek, vagy
szabályozott egyesült államokbeli technológia közvetlen termékei. Ezek a szabályok
a külföldi állampolgár részére történő „exportnak minősülő technológiaátadásra”
is kiterjednek, még abban az esetben is, ha a kérdéses személy az Egyesült
Államokban tartózkodik. Például az „exportnak minősülő technológiaátadásra”
akkor kerülhet sor – és igényelhet engedélyezést –, amikor egy külföldi országból
származó állampolgár műszaki csereprogramon vesz részt és tesz látogatást az
Ecolab egyesült államokbeli létesítményeiben.

Kereskedelmi szankciók és embargók
Az Ecolab alapelve, hogy betartja az Egyesült Államok gazdasági szankcióit
és kereskedelmi embargóit, továbbá az egyéb országok hasonló törvényeit
is, olyan mértékben, hogy az még ne legyen ellentétes az Egyesült Államok
törvényeivel. A gazdasági szankciók és kereskedelmi embargók célja a külpolitikai
és nemzetbiztonsági érdekek támogatása, továbbá kijelölt természetes és jogi
személyek, illetve országok ellen irányulhatnak. Például az Egyesült Államok széles
körű szankciókat tart érvényben a terrorizmus támogatóiként számon tartott
országokkal, valamint megnevezett természetes és jogi személyekkel szemben, akik
kapcsolatban állnak a meghatározott országokkal, illetve egyéb külpolitikai vagy
nemzetbiztonsági okokból sújtják őket ezek a szankciók.
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Az importtörvények betartása
Az Ecolab számos különféle árucikket importál a világ minden pontjára, így
kötelező betartanunk a vámtörvényeket és minden olyan ország előírásait,
amelyekbe árucikkeinket importáljuk. Ezek a törvények és előírások megkövetelik
a származási ország, a vámtarifa-besorolás és az importáruérték teljes körű, pontos
dokumentálását. További követelmények vonatkozhatnak a magas szinten
szabályozott árucikkek, például a biocidok, gyógyszerek és orvosi eszközök
importjára. Speciális jelölési vagy címkézési követelmények lehetnek érvényben, a
vegyszerek importjának pedig meg kell felelnie az Egyesült Államokban és máshol
hatályos vonatkozó vegyszer-nyilvántartási törvényeknek.

Bojkottellenes rendelkezések
Az Ecolab számára tilos a részvétel vagy az együttműködés olyan külföldi országok
bojkottálásában, amelyeket az Egyesült Államok nem sújtott szankcióval, illetve nem
engedélyezte azok bojkottját, az Arab Liga Izraellel szembeni bojkottját is beleértve.
Néhány példa a tiltott viselkedésre:
\\ Visszautasítani az üzletkötést vagy beleegyezni annak visszautasításába bojkottált

cégekkel vagy bojkottált országokban
\\ Személyesen vagy mást arra megkérve visszautasítani az egyesült államokbeli

személyek alkalmazását – vagy más módon hátrányos megkülönböztetést
alkalmazni az illetőkkel szemben – faj, vallás, nem vagy nemzeti származás alapján
\\ Információkat szolgáltatni egyesült államokbeli személyek fajával, vallásával,

nemével vagy nemzeti származásával kapcsolatban
\\ Információkat szolgáltatni arról, hogy bármely személy rendelkezik-e üzleti

kapcsolatokkal a bojkottált országokban.

Jelentenünk kell az Egyesült Államok kormányzatának minden bojkottra való
felhívást, így többek között a bojkottal kapcsolatos nyelvezetű dokumentumok
átvételét is.
Alkalmazottként be kell tartanunk az Ecolab határokon túli üzleti tranzakciókra
vonatkozó szabályzatait és eljárásait. Ha Ön részt vesz az export- vagy
importfolyamatokba, ismernie és követnie kell a kereskedelmi szabályokat
tartalmazó szabályzatainkat és eljárásainkat is. További információkért vagy
kérdéseivel forduljon a szabályozásügyi vagy a jogi osztályhoz.
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Tisztességes verseny

Versengés – tisztességesen
Az Ecolabnál hiszünk a szabad versenyben, és arra törekszünk, hogy
becsületes és tisztességes üzleti gyakorlatok révén múljuk felül
versenytársainkat. Az ügyfelekkel, forgalmazókkal, beszállítókkal és
versenytársakkal fenntartott kapcsolatainkban sose kérünk tisztességtelen
előnyt, illetve sosem tüntetjük fel hamis színben üzleti tevékenységeinket
vagy termékeinket. Hasonlóképp kerülnünk kell a hamis vagy félrevezető
kijelentéseket versenytársainkkal és termékeikkel kapcsolatban. Az Ecolab
tisztességes és becsületes vállalatként kivívott hírneve túlságosan értékes
ahhoz, hogy más viselkedéssel kockára tegyük.
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Alapelvünk, hogy alkalmazottaink nem tartanak fenn helytelen kapcsolatot
versenytársainkkal. Felettesének vagy a jogi osztálynak kell jóváhagynia minden
olyan üzleti tevékenységet, amely ismétlődő vagy szokatlan kapcsolattartást
foglal magában versenytársainkkal – legyen szó akár megbeszélésekről (például
a szakmai szervezetek találkozóiról), akár telefonhívásokról vagy levélben történő
kapcsolattartásról.
A versenyre épülő, tisztességes piac biztosítása érdekében számos ország (köztük
az Egyesült Államok is) rendelkezik olyan törvényekkel, amelyek védik a szabad
vállalkozási rendszert és a versenyt teszik a gazdaság elsődleges szabályozójává.
Ezek a törvények tiltják azokat az üzleti gyakorlatokat, amelyek gátolhatják vagy
zavarhatják a szabad versenyt.
Az Ecolabnál maradéktalanul be kell tartanunk ezeket a törvényeket, köztük az
Egyesült Államok trösztellenes törvényeit is, munkánk ellátása során szem előtt
tartva előírásaikat. Attól függetlenül, hogy munkája az értékesítés területéhez
kapcsolódik-e, vagy csupán egyik barátja versenytársunk alkalmazottja, nem
szabad megfeledkeznie arról, hogy bizonyos üzlettel kapcsolatos beszélgetések a
versenytársak között helytelennek számítanak.
Egyes országok, köztük az Egyesült Államok törvényei is súlyos büntetőjogi
következményekkel sújtják a trösztellenes vagy versenytörvényeket megszegő
személyeket. A trösztellenes vagy versenytörvények megsértése jelentős bírságok
kiszabását is eredményezheti, a vállalat és az alkalmazottak esetén egyaránt.
Mielőtt cselekszik – különösen mielőtt felveszi versenytársaink régi vagy jelenlegi
alkalmazottait –, egyeztessen a jogi osztállyal. A trösztellenes és versenytörvényekről
további információkat talál az Ecolab trösztellenes szabályzatában és a következő
dokumentumban Útmutató a trösztellenes törvények betartásához.

Észben kell tartanunk
Az Ecolab alkalmazottai sosem
vehetnek részt versenyellenes
vagy versenytársakkal közös
tevékenységekben, így többek között az
alábbiakban:
• Berendezések manipulálása
• Káros beavatkozás meglévő
szerződéses kapcsolatokba
• Ajánlattételben történő összejátszás
• Árdiszkrimináció
• Területek bojkottálása
• Ügyfelek vagy piacok felosztása
• Árrögzítés
• Termelési korlátok vagy kvóták
• Tisztességtelen árképzési gyakorlatok
• Bizonyos piacok monopolizálására
tett kísérletek
• Kölcsönös üzletkötés
• Kapcsolt áruk értékesítése
• Viszonteladási árak fenntartása
Ha bármikor kérdés merül fel Önben egy
adott tevékenységgel vagy gyakorlattal
kapcsolatban, beszéljen felettesével vagy
keresse fel a jogi osztályt.
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K&V
K: A terepen dolgozom és rendszeresen
működöm együtt a meglévő és lehetséges
ügyfelekkel. Ahhoz, hogy jobban
megértsem versenytársaink taktikáját,
megengedett-e potenciális ügyfélnek
kiadnom magam és információkat
gyűjtenem az Ecolab versenytársaitól?
V: Nem. Sosem szabad törvénytelen
vagy etikátlan módszerekhez nyúlnia
a versenytársakkal kapcsolatos
információgyűjtés céljából, így leendő
ügyfélnek sem adhatja ki magát. Ehelyett
mindig tisztességesen kell versenyeznie,
ami azt jelenti, hogy magát sem tüntetheti
fel hamis színben. Ha az információgyűjtés
helytelen módjáról értesül, haladéktalanul
egyeztessen a jogi osztállyal.

K: A jövő hónapban részt fogok venni egy
szakmai szervezet találkozóján, és tudom,
hogy számos versenytársunk is tervezi a
részvételt. Helyénvaló, ha ott új termékükről
fogom kérdezni versenytársainkat?
V: Valószínűleg nem. Míg a szakmai
szervezetek találkozói és konferenciái
valóban fontos szerepet töltenek be az
információmegosztás előmozdításában és
az új fejlesztések megvitatásában, addig
súlyos aggályokat is felvetnek a verseny- és
trösztellenes törvényekkel kapcsolatban. A
vállalatot képviselő résztvevőként kerülnie
kell az árak, árengedmények, értékesítési
feltételek és kikötések, termékspecifikációk
és garanciák bárminemű megvitatását. Ha
ilyen témájú eszmecserére lesz figyelmes,
azonnal mentse ki magát és forduljon a jogi
osztályhoz.
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Versenytársakkal kapcsolatos információk gyűjtése
Fontos lépést tartanunk versenytársaink fejlesztéseivel és figyelemmel kísérnünk a
versenytársainkkal kapcsolatban nyilvánosan elérhető információkat. Számos olyan
törvényes információforrás létezik versenytársainkkal kapcsolatban, amely segíthet
értékelnünk termékeiket, szolgáltatásaikat és marketingmódszereiket. A megfelelő
források közé tartozhatnak az ügyfeleinktől származó értesülések, a közzétett vagy
a nyilvánosság számára hozzáférhető információk, illetve a felhatalmazott harmadik
felektől törvényesen beszerzett információk vagy termékminták.
Azonban miközben lépést tartunk versenytársaink fejlesztéseivel, tiszteletben
kell tartanunk mások üzleti titkait, illetve kerülnünk kell a versenytársainkról
vagy ügyfeleinkről történő helytelen vagy törvénytelen adatgyűjtést. Az üzleti
információk gyűjtése és felhasználása során tudnunk kell, mi számít etikusnak vagy
etikátlannak, illetve törvényesnek vagy törvénytelennek. A kémkedés, betörés,
lehallgatás és lopás helytelen és tiltott cselekedet. Hasonlóképp a versenytársak
alkalmazottainak felvételi beszélgetésre való meghívása, illetve felvétele a
vállalathoz abból a célból, hogy ezáltal bizalmas információkat adjon át vagy
jogosulatlan hozzáférést biztosítson az elektronikus levelekhez, vagy a versenytárs
más bizalmas kommunikációs anyagaihoz, szintén nem engedélyezett cselekedet.
Ha valamely versenytársunk bizalmas jelzéssel ellátott vagy vélhetően bizalmas
információi kerülnek birtokába, azonnal forduljon a jogi osztályhoz.
A versenytársakkal és ügyfelekkel kapcsolatos információk gyűjtésének általános
módjaként szakmai szervezeteken keresztül szokás tájékozódni. Az Ecolab ösztönzi
a szakmai szervezetek munkájában való részvételt, ha az az iparági szabványok
kialakításának helyénvaló célját szolgálja, és amíg az ott zajló eszmecsere a
megfelelő témákra korlátozódik. Kifejezetten tiltott olyan szervezethez tartozni,
amely széles körben terjeszti a jelenlegi vagy jövőbeli árképzési vagy statisztikai
adatokat, a versenytársak közötti helytelen koordináció révén próbálja stabilizálni az
iparágat, illetve egyforma árakat vagy a verseny csökkentését támogatja. A szakmai
szervezetek munkájában való részvételről további információkért lépjen kapcsolatba
a jogi osztállyal.

Bennfentes kereskedelem elkerülése

Munkája során olyan információk juthatnak tudomására, amelyek nyilvánosan még
nem érhetők el, azonban elég fontosak lehetnek ahhoz, hogy befolyásolják valakinek
az Ecolab-részvények vételére vagy eladására vonatkozó döntését. Az információk
ezen típusát gyakran „lényeges bennfentes információnak” szokás nevezni.
Alkalmazottként sosem szabad Ecolab-részvényeket vennie vagy eladnia az Ön
által az Ecolabbal kapcsolatban birtokolt lényeges bennfentes információk alapján.
Hasonlóképp tilos a velünk üzleti kapcsolatban álló vállalatok értékpapírjaival
kereskednie, ha munkája során tudomást szerez az ezen vállalatokkal kapcsolatos
lényeges, nem nyilvános információkról – egészen addig, amíg közzé nem teszik
ezeket az információkat. A tiltás betartásának elmulasztása miatt Önt és a vállalatot
is polgári, illetve büntetőjogi szankciókkal sújthatják.

10. rész – Ecolab magatartási kódex

31

Észben kell tartanunk
A bennfentes információknak számos
formája van. Ecolab-alkalmazottakként
sosem hozhatunk részvények vételéről
vagy eladásáról szóló döntéseket lényeges
bennfentes információk alapján. Az
alábbiak néhány példát mutatnak be a
lényeges bennfentes információkra:
• A működés jelentős megnyirbálása

Tilos továbbá olyanoknak (köztük például munkatársainak, rokonainak vagy
barátainak) átadnia a bennfentes információkat, akik munkájukból eredően nem
szerezhettek volna azokról tudomást. Amennyiben olyan lényeges bennfentes,
nem nyilvános információkkal rendelkezik, amelyek az irányban befolyásolhatnának
alkalmazottakat vagy más személyeket, hogy vállalati részvényeket vásároljanak
vagy adjanak el, úgy nem fedheti fel ezeket az információkat.
A következő dokumentumunkban találhat további információkat Bennfentes
kereskedelem elleni szabályzat. Ha kérdések merülnek fel Önben azzal kapcsolatban,
hogy egy adott tevékenység megsérti-e a szabályzat előírásait, lépjen kapcsolatba a
jogi osztállyal.

vagy bővítése
• Pénzügyi eredmények vagy
információk, amelyek azt jelzik, hogy
az eredmények meghaladják vagy
alulmúlják a várakozásokat
• Fontos új termékek vagy
szolgáltatások
• Jelentős vagy lehetséges
felvásárlások, illetve intézkedések
(pl. fúziók, tender- vagy társulási
ajánlatok)
• Alapvető változások a vezetésben
vagy irányításban
• Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok vagy részvények
függőben lévő értékesítései
• Jelentős beszállítók, ügyfelek
vagy szerződések megszerzése és
elvesztése
• Peres eljárás kezdeményezése vagy
lezárása
• Küszöbön álló csőd vagy felszámolás
• Számottevő környezetvédelmi
problémák
A lehetséges bennfentes információk
további példáit következő
dokumentumunkban találja
Bennfentes kereskedelem elleni szabályzat.
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LÉNYEGES BENNFENTES INFORMÁCIÓK ELLENŐRZŐ LISTÁJA
Az információk lényeges, nem nyilvános jellegének meghatározása során tegye fel
magának a következő kérdéseket:
\\ Sajtóközlemény útján vagy más módon közzétették már az információkat?
\\ A vállalattal (vagy más céggel) kapcsolatban tudomásomra jutott információk

hatására vásárolnék az adott vállalat részvényeiből, illetve eladnám azokat?
\\ Ha az újságok megírnák, amit tudok, annak hatására a vállalat (vagy más cég)

értékpapírjainak ára megemelkedne vagy lecsökkenne?
\\ Az ajánlott üzlet milyen színben tűnne fel a kormányzati ellenőrök előtt, ha vizsgálat

indulna az ügyben?

Az Ecolab eszközeinek és
vagyontárgyainak védelme,
valamint helyes használata
Fizikai eszközök
Mindannyian kötelesek vagyunk megóvni és védeni az Ecolab eszközeit, annak
pénzügyi elemeit, üzleti titkait és egyéb bizalmas információit csakúgy, mint
fizikai vagyontárgyait. Az erőforrások, például a nyersanyagok, berendezések,
irodai kellékanyagok és technológiák kizárólag üzleti célokat szolgálnak,
eltulajdonításukat, elvesztésüket, megrongálásukat és helytelen felhasználásukat
pedig meg kell akadályozni. Mindannyiunkon múlik, hogy segítünk-e rámutatni,
ha fizikai eszközeink használata nincs összhangban az Ecolab szabályzataival. Az
Ecolab vezetői fokozottan kötelesek megfelelő ellenőrzést fenntartani és védeni a
fizikai eszközöket.
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K&V
K: Új alkalmazott vagyok, és észrevettem,
hogy munkatársaim átvesznek termékeket
az átalánydíjas ügyfelektől, majd azokat más
ügyfeleknek adják, hogy így egyenlítsenek
ki egy költségtartozást. Megengedhető ez?
V: Nem. Ez a vállalati eszközök helytelen
felhasználásának minősül, amely hatással van
az ügyfél jövedelmezőségére és a beszámoló
mutatószámaira. Az esetet jelentenie kell
felettesének vagy a jogi osztálynak.

K: Az Ecolabnál betöltött munkakörömön
kívül önkéntes is vagyok lányom
iskolájának adománygyűjtő bizottságában.
A munkahelyen kinyomtathatok
dokumentumokat és szórólapokat az
iskolával kapcsolatos eseményekhez?
V: Nem. Bár az Ecolab engedélyezheti
alkalmazottainak, hogy a vállalati
munkakörükön túl más szerepet is
vállaljanak, a vállalat erőforrásait, például
a nyomtatókat vagy a másolópapírt nem
használhatja munkán kívüli célokra, hacsak
nem rendelkezik ehhez felettese előzetes
jóváhagyásával.

Kommunikációs rendszerek
Sokunknak a vállalati internet, telefon és e-mail rendszerek használata létfontosságú
napi munkánk ellátásához. A vállalat kommunikációs rendszereihez és hálózataihoz
hozzáféréssel rendelkező alkalmazottak kötelesek mindenkor betartani a
legmagasabb szintű viselkedési normákat. Ezek a rendszerek üzleti célokra
szolgálnak. Míg a korlátozott személyes használat esetlegesen elfogadható, addig
az sosem lehet helytelen, és a munkavégzési képességet sem befolyásolhatja
kedvezőtlenül. További információkat az Ecolab következő dokumentumaiban talál
Elektronikus kommunikációs szabályzat és Közösségi médiáról szóló szabályzat.
Kommunikációs rendszereink és hálózataink jogos üzleti célokra történő
felhasználásának garantálása érdekében az Ecolab fenntartja magának a jogot
arra, hogy rendszeresen hozzáférjen azokhoz, továbbá megfigyelje és felfüggessze
használatukat. Ezekre a megfigyelési gyakorlatokra csak a vállalati szabályzattal
összhangban és a helyi törvények által engedélyezett mértékben kerül sor. Az
Ecolab azon alkalmazottai, akik rendszeresen helytelenül használják rendszereinket
vagy hálózatainkat, fegyelmi eljárás alá vonhatók, ami akár munkaviszonyuk
megszüntetéséhez is vezethet.
Információtechnológiai eszközeink megfelelő használatáról a következő
dokumentumban talál további információkat Vállalati informatikai eszközök
szabályzata.

Bizalmas és titkos információk
Az általunk elért információk jellegüket tekintve titkos vagy bizalmas információk
lehetnek. Az Ecolab komoly hangsúlyt helyez bizalmas és titkos információira.
Alkalmazottként óvnunk és védenünk kell ezeket az információkat a jogosulatlan
használattal vagy közzététellel szemben. Az Ecolab bizalmas és titkos információinak
példái kiterjedhetnek a vállalat:
\\ Hosszú távú stratégiáira
\\ Termékfejlesztési terveire
\\ Személyügyi nyilvántartásaira
\\ Értékesítési terveire
\\ Marketingterveire
\\ Kommunikációs terveire
\\ Pénzügyi információira
\\ Üzleti hírszerzésére
\\ Ügyfeleinek vásárlási szokásaira
\\ Felvásárlási vagy kiválási terveire
\\ Gyártási módszereire
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Alkalmazottként sosem szabad arra használnia a vállalat bizalmas vagy titkos
információit, hogy általuk személyes előnyökhöz jusson – sem az Ecolabnál
fennálló munkaviszonya alatt, sem azután, hogy elhagyta a vállalatot. A bizalmas
vagy titkos információk jogosulatlan felfedése azok értékvesztését okozhatja és/
vagy tisztességtelen előnyhöz juttathat másokat. Emiatt Ön felelős azért, hogy
meggyőződjön a szükséges titoktartási megállapodások érvényességéről, valamint
csak azokra korlátozza a titkos információk felfedését, akiknek üzleti okokból
ismerniük kell azokat. Köteles továbbá tiszteletben tartani, valamint védeni
beszállítóink és ügyfeleink belénk vetett bizalmát, azáltal, hogy nem teszi közzé
titkos vagy bizalmas üzleti információikat.
Ha olyan helyzetről szerez tudomást, amelyben az Ecolab titkos információit
veszélyeztették vagy veszélyeztethették, azonnal jelentenie kell az esetet a jogi
osztálynak.

Szellemi tulajdon
Az Ecolab terméktervei, szabadalmai, védjegyei, szerzői jogai, üzleti titkai és
szakértelme – azaz szellemi tulajdonának elemei – értékes eszközök, amelyeket
védenünk kell. Minden Ecolab-alkalmazott köteles betartani azokat a vonatkozó
törvényeket és előírásokat, amelyek segítenek megvédenünk szellemi
tulajdonunkat. A törvény betartásával elősegítjük az Ecolab kutatásainak, ötleteinek,
technológiáinak és termékeinek védelmét az eltulajdonítással vagy helytelen
felhasználással szemben – amellyel azt is biztosítjuk, hogy elérhetjük azokat a
további innováció számára.

K&V
K: Mostanában vettem észre, hogy
osztályom egyik kollégája – a
befejezésre váró projektek ellenére
– sok időt tölt közösségi webhelyek
böngészésével. Megengedett ez az
Ecolab szabályzata szerint?
V: Nem. A vállalat erőforrásainak (köztük
az internetnek és az elektronikus
levelezőrendszernek) személyes célokra
történő felhasználása csupán korlátozott
lehet, és sosem mehet a munkaköri
kötelességek rovására. Kollégája esetében
a közösségi webhelyek használata
valószínűleg túlzott mértékű, továbbá
vírusokkal is megfertőzheti számítógépét.
Jelentenie kell az esetet felettesének
vagy az emberierőforrás-osztály
képviselőjének.

Alkalmazottként köteles továbbá mások szellemi tulajdonjogát is tiszteletben
tartani. Alapelvünk, hogy tudatosan sosem sértjük meg más vállalatok szellemi
tulajdonjogát, továbbá mindig beszerezzük a megfelelő licenceket és használati
engedélyeket, mielőtt lemásolnánk, felhasználnánk vagy terjesztenénk mások
szellemi tulajdonát.
A szellemi tulajdonnal kapcsolatos törvények megsértése igen költséges lehet
a vállalat számára. Felettesével vagy a jogi osztállyal egyeztethet, amennyiben
kérdései vagy aggályai merülnek fel az Ecolab szellemi tulajdonának védelmével,
illetve felhasználásával kapcsolatban.

11. rész – Ecolab magatartási kódex

35

Gondoskodás a bizalmas adatok
védelméről és az adatbiztonságról
Információ- és adatbiztonság
Az Ecolab érzékeny adatokat és a vállalat számára értékes egyéb információkat tart
karban. Rendkívül fontos, hogy ezek az adatok ne kerüljenek rossz kezekbe. Az Ecolab
szigorú szabályzatokkal és eljárásokkal segít biztosítani az érzékeny vagy bizalmas
információk, köztük a rendszereinkben tárolt elektronikus adatok védelmét.
Minden alkalmazott köteles betartani az Ecolab adatvédelmi és -biztonsági
szabályzatait. Csak azok az alkalmazottak kapnak hozzáférést a bizalmas
adatokhoz vagy érzékeny információkhoz, akiknek munkakörük részeként
használniuk kell azokat. Minden alkalommal, amikor az Ecolab felkérést kap
a rendszereinkben tárolt, potenciálisan érzékeny vagy bizalmas információk
felfedésére vagy megosztására, minden közzétételnek megfelelőnek és jogilag
szükségesnek kell lennie.
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Ügyfelek és beszállítók információi
Kötelességünk védeni azon adatok bizalmas jellegét, amelyeket ügyfeleink és
beszállítóink osztanak meg velünk. Az Ecolab szabályzatának és az adatvédelmi
törvényeknek megfelelően csak azok az Ecolab-alkalmazottak férhetnek hozzá
vagy használhatják az ügyfelek vagy beszállítók információit, akiknek erre üzleti
okokból szükségük van. Amikor munkaköre részeként szüksége van az ügyfél- vagy
beszállítói információk elérésére vagy használatára, mindezt csak üzleti igénye
korlátozott hatókörén belül teheti meg, rendkívül körültekintően járva el, hogy sose
kockáztassa az általunk karbantartott információk biztonságát vagy érzékenységét.
Ez a szabály arra a korlátozott számú szállítóra és egyéb harmadik félre is vonatkozik,
akiknek az Ecolab engedélyezi a beszállítói vagy ügyfél-információk elérését.

Az alkalmazottak személyes adatainak védelme
Hatékony működésünk érdekében az Ecolab összegyűjthet, karbantarthat és
megfelelően megoszthat bizonyos személyes információkat alkalmazottairól. A
lehető legteljesebb mértékben tiszteletben tartjuk és védjük személyes információit,
amit a vonatkozó adatvédelmi törvények követelnek meg tőlünk. Belátjuk, hogy az
Ön tulajdonát képező érzékeny információk elvesztése vagy helytelen felhasználása
nemkívánatos következményekkel, köztük a személyazonossággal való visszaéléssel,
illetve hátrányos vagy kellemetlen információk közzétételével járhat.

K&V
K: Munkám részeként laptopomra szoktam
menteni olyan érzékeny információkat,
amelyek ügyfeleink és beszállítóink
tulajdonát képezik. Nemrégiben egy
üzleti úton jártam, és véletlenül a taxiban
felejtettem a laptopomat, és attól tartok,
hogy így néhány bizalmas információ most
már külső felek számára is elérhetővé vált.
Mit tegyek?
V: Azonnal kapcsolatba kell lépnie az Ecolab
informatikai osztályával, valamint tájékoztatnia
kell felettesét vagy a jogi osztályt arról,
hogy laptopja elveszett. Igaza van abban,
hogy úgy véli, a laptopon tárolt érzékeny
információk elveszhettek, eltulajdoníthatták
vagy jogellenesen felhasználhatták azokat.
Az érzékeny információk laptopjára történő
mentésekor mindig meg kell tennie a
megfelelő óvintézkedéseket az információk
védelmében. Ezek közé tartozik az erős
jelszavak és a titkosítás használata.

Ahogy a vállalat is tiszteletben tartja és védi az Ön személyes információit, úgy Ön is
köteles munkatársai személyes információit a legnagyobb körültekintéssel kezelni,
hogy megvédje azok bizalmas jellegét.
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Kommunikáció a nagyközönséggel,
a befektetőkkel és a médiával
A vállalat etikus globális vezető társaságként kivívott hírnevének védelmét
és építését elősegítendő létfontosságú pontosan és következetesen
kommunikálnunk a külső szereplőkkel, így többek között a sajtóval, a médiával, a
befektetőkkel és a nagyközönség tagjaival.
Mindig elővigyázatosnak kell lennie, amikor a vállalat ügyeiről tárgyal nyilvános
fórumokon vagy vállalaton kívüli felekkel. A kódex más pontján már említettek
szerint sosem szabad bizalmas információkat megosztania kívülállókkal, hacsak
nincs erre felhatalmazása.
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A közösségi média és a közösségi webhelyek felemelkedésének korában fontos
megérteni, hogy az Ecolabbal kapcsolatban az interneten megosztott valamennyi
információ nyilvánossá válik. Ezért mindig diszkréten kell eljárnia, és előzetes
engedélyezés nélkül sosem szabad felfednie bizalmas vagy titkos információkat.
Ha hozzáfér az Ecolabot érintő bizalmas, illetve nem nyilvános információkhoz,
vagy tudomására jutnak ilyen információk, azokat csak megfelelő üzleti célokra
használhatja fel. Erről a témakörről a következő dokumentumban találhat további
információkat Közösségi médiáról szóló szabályzat.
A tőzsdén jelen lévő vállalatként az Ecolabnak kötelező eleget tennie az információk
közzétételére vonatkozó kormányzati követelményeknek. Ha kérdésekkel vagy
információkéréssel fordulnak Önhöz az értékpapír-elemzők, az Ecolab befektetői
vagy más érdekelt felek részéről, akkor az érdeklődőket a befektetői kapcsolatok
osztályához kell irányítania.
Amennyiben a médiából vagy más külső fél részéről keresik meg a vállalathoz
kapcsolódó információkért, úgy az érdeklődéseket a nemzetközi kommunikációs
osztályhoz kell továbbítania. Csak a vállalat képviseletében nyilvános bejelentésekre
felhatalmazott személyek hajthatják végre ezeket a nyilatkozattételeket.

K&V
K: Felhívott egy riporter, aki az Ecolab
új, várhatóan a jövő évben piacra
kerülő termékéről kért információkat.
Beszélhetek erről a riporterrel?
V: Nem. Amennyiben a vállalat
képviseletéhez nem rendelkezik előzetes
felhatalmazással felettesétől és a
nemzetközi kommunikációs osztálytól,
úgy tartózkodnia kell a nyilatkozattételtől,
a média érdeklődését pedig a globális
kommunikációs osztály megbízott
vezetőjéhez kell irányítania. Ha úgy beszél
a média képviselőjével, hogy eközben
nincs minden tény birtokában, azzal kárt
okozhat a vállalatnak és félrevezetheti a
nagyközönséget.
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Pontos pénzügyi és üzleti
nyilvántartások vezetése
Hiteles, teljes körű és pontos pénzügyi elszámolás
és nyilvántartás
Az Ecolab könyvviteli nyilvántartásainak és pénzügyi beszámolóinak mindig
pontosan kell tükrözniük tranzakcióink jellegét és célját. Sosem készíthet hamis
vagy félrevezető bejegyzéseket könyvviteli nyilvántartásainkban vagy pénzügyi
beszámolóinkban.
Könyvviteli nyilvántartásainkat és pénzügyi beszámolóinkat ésszerű
részletezettséggel kell vezetnünk, valamint biztosítanunk kell, hogy azok
megfeleljenek a vonatkozó jogi követelményeknek és az általánosan elfogadott
számviteli alapelveknek. A vállalatnak nem szabad nyilván nem tartott vagy
„könyvelésen kívüli” pénzeszközöket és vagyontárgyakat kezelnie.

40  14. rész – Ecolab magatartási kódex

A vállalat könyvviteli nyilvántartásai segítségével készít jelentéseket a vezetőség, a
részvényesek, a hitelezők, a kormányzati szervezetek, a befektetői közösség és mások
számára. Minden könyvviteli nyilvántartást, valamint az ezekből a nyilvántartásokból
készített jelentéseket a vonatkozó törvényeknek megfelelően kell megőrizni és
bemutatni. Ezeknek pontosan és hitelesen, valamint ésszerű részletezettséggel
kell tükrözniük az Ecolab bevételeit, pénzforgalmát, eszközeit és forrásait, valamint
pénzügyi helyzetét. A könyvviteli becslések, köztük az elhatárolások is jóhiszemű
helyzetértékelésre és a vonatkozó Ecolab-szabályzatra épülnek.

K&V
K: A költségelszámolással kapcsolatban mire
kell ügyelnem?
V: Néhány szempont, amelyet szem előtt kell
tartania:
\\

Ha ajándékkosarat küld egy ügyfélnek,
költségtérítési kérelmében megfelelő
részletességgel meg kell adnia a
kiadás célját, hogy biztosítsa a pontos
költségnyilvántartást.

\\

Ha érvényes üzleti célokra a
készpénzkasszából vesz ki egy összeget,
azt megfelelő dokumentációval kell
alátámasztani, lehetővé téve a pontos
könyvelési bejegyzések vezetését.

\\

További útmutatásért forduljon
Költségelszámolási szabályzatunkhoz
Ha az Ecolab költség- vagy számviteli
eljárásaival kapcsolatban kérdései vagy
aggályai vannak, lépjen kapcsolatba
felettesével, illetve a vállalat pénzügyi és
számviteli csapatának egyik tagjával.

Pénzügyi beszámolók és közzétett tájékoztatók
Részvényeink nyilvános kereskedése a New York-i tőzsdén („NYSE”) zajlik.
Tőzsdén jegyzett részvénytársaságként az Ecolab az Egyesült Államok értékpapírkereskedésre 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 pénzügyi
igazgatónk és főkönyvelőnk vezetésével fontos szerepet játszanak abban, hogy
pénzügyi nyilvántartásaink és közzétett tájékoztatóink mindig hitelesek, teljes
körűek, hiánytalanok, pontosak, objektívek, helytállóak, időszerűek és értelmezhetők.
A jelen kódexben, valamint a kapcsolódó szabályzatokban, eljárásokban és
kézikönyvekben foglalt rendelkezések maradéktalan betartásán túl rangidős
tisztviselőinknek, valamint pénzügyi és számviteli alkalmazottainknak jóhiszeműen,
felelős módon, elővigyázatosan, hozzáértéssel és gondosan, a lényeges tények
hamis színben való feltüntetése és józan ítélőképességük befolyásolásának
engedélyezése nélkül kell eljárniuk.
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K&V
K: Az Ecolabnál végzett munkám
keretében szolgáltatási jelentéseket
kell készítenem a terepen végzett
minden ügyféllátogatásom esetén.
Bár én mindig ügyelek rá, hogy
szolgáltatási jelentéseim időszerűek,
pontosak és teljes körűek legyenek,
egyik kollégám olykor későn,
túlzásokkal megtűzdelve és hiányosan
adja be jelentéseit. Mit tegyek?
V: Az esetet jelentenie kell felettesének
vagy a jogi osztálynak. A szolgáltatási
jelentések vállalati feljegyzések,
amelyek kiemelt fontossággal
bírnak üzleti sikereink, valamint
ügyfélkapcsolataink fenntarthatósága
szempontjából. A vállalat
iratkezelési szabályzatait és eljárásait
megsértő alkalmazottak komoly
következményeket kockáztatnak.
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Ecolab-feljegyzések kezelése
A vállalati feljegyzések – az elküldött e-mail üzenetektől kezdve az általunk aláírt
szerződésekig – olyan adatokat és információkat rögzítenek, amelyek üzleti
tevékenységünk hajtóerői, valamint szervezetként védik törvényes jogainkat.
Feljegyzéseink közé tartozik minden olyan adathordozó, amelyen információt
lehet tárolni, többek között papíron, elektronikusan, mikrofilmen, mágnesesen,
fényképen, videón és hangformátumban.
Az Ecolab-feljegyzéseknek pontosnak kell lenniük, és sosem tartalmazhatnak hamis
vagy félrevezető információkat. Köteles követnie iratkezelési irányelveinket az
összes üzleti feljegyzés vagy kommunikációs anyag létrehozása, karbantartása vagy
megsemmisítése során. Az Ecolab üzleti tevékenységével összefüggésben előállított
minden feljegyzés jelenleg és a jövőben egyaránt az Ecolab tulajdona marad.
Peres ügy vagy vizsgálat esetén az Ecolab arról értesítheti, hogy bizonyos feljegyzések
„megőrzésre vonatkozó rendelkezés” hatálya alatt állnak. Általában ez megköveteli
Öntől, hogy őrizzen meg minden feljegyzést egy bizonyos projekttel vagy témakörrel
kapcsolatban, valamint kerülje azok megváltoztatását, szerkesztését vagy selejtezését.
Ha megőrzésre vonatkozó rendelkezés hatálya alatt áll, a kapcsolódó feljegyzésekkel
végzett bármely művelet előtt egyeztetnie kell a jogi osztállyal.

Kérdések vagy aggályok:
Ecolab információforrások keresése
Az Ecolab megfelelési és etikai információforrásai
Az Ecolab olyan munkakörnyezet kialakításán fáradozik, amelyben alkalmazottaink szabadon
feltehetik kérdéseiket és felvethetik aggályaikat. Ha valamilyen vitathatónak látszó körülményre
lesz figyelmes, vagy kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy egy bizonyos tevékenység
vagy viselkedésmód megfelel-e a magatartási kódex előírásainak, kapcsolatba kell lépnie az
alábbiakban felsorolt információforrások egyikével.

Kihez fordulhat...
\\ Közvetlen feletteséhez vagy vezetőjéhez
\\ Az emberierőforrás-osztályhoz
\\ A jogi osztályhoz
\\ A vállalati megfelelési tisztviselőhöz, vagy

ha Észak-Amerikán kívül tartózkodik, régiója
megfelelési tisztviselőjéhez
\\ A jogi osztály vezetőjéhez
\\ Az Ecolab magatartási kódex segélyvonalához

A telephelyén hatályos törvényektől függ,
hogy tehet-e névtelenül bejelentést a vélt
szabálysértésekről. Egyes joghatóságok törvényei
bizonyos ügyekben vagy esetekben korlátozzák
vagy tiltják a névtelen bejelentést. Ha Ön
alkalmazottként az EU-ban dolgozik, a magatartási
kódex segélyvonalán tett bejelentésére a következő
irányelvek vonatkoznak:
\\ Fel fogják kérni, hogy engedélyezze nevének

felhasználását a bejelentésben.
\\ Csak ha elengedhetetlenül szükséges, akkor kell

Így tehet bejelentéseket az Ecolab
magatartási kódex segélyvonalán…
Ha nem véghezvihető feletteséhez, illetve
az emberierőforrás- vagy jogi osztályhoz
fordulnia, jóhiszeműen bejelentést tehet a vélt
szabálysértésekről vagy útmutatást kérhet, ha
felhívja a magatartási kódex segélyvonalának
alkalmazási helyén érvényes telefonszámát, amelyet
kódexünk hátsó borítóján kereshet ki a listából,
illetve interneten is megteheti bejelentését a
Jogi osztály szakaszban elérhető bejelentő űrlap
segítségével, amit az Inside Ecolab alkalmazotti
webes portálunkon találhat meg.

megneveznie a helytelen cselekedettel gyanúsított
alkalmazottakat.
\\ Minden megnevezett alkalmazott három

munkanapon belül értesítést kap bejelentéséről.
\\ Az Ecolab a magatartási kódex segélyvonalán

megadott információkat kizárólag bejelentése
kivizsgálására fogja felhasználni, más célokra nem
veheti azokat igénybe.

Ecolab-szabályzatok keresése
A jelen magatartási kódexben, valamint más Ecolabszabályzatokban említett szabályzatokat az Inside
Ecolab alkalmazotti webes portálunkon találhatja meg.
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A magatartási kódex segélyvonalát az alábbi lépésekkel érheti el:

\\ Más országok

1. Keresse ki országát az alábbi listából.

\\ USA, Kanada és Puerto Rico: Egyszerűen hívja a

2. Hívja díjmentesen a megadott számot

800-299-9442-es számot.
\\ Dominikai Köztársaság: Egyszerűen hívja:
880-299-9442

3. Majd hívja a 800-299-9442-es számot

Argentína – Telecom
0-800-555-4288

Costa Rica
0-800-011-4114

Hongkong – Telephone
800-96-1111

Új-Zéland
000-911

Szlovénia***
678-250-7571

Argentína – Telefonica
0-800-222-1288

Horvátország
0800-220-111

Nicaragua
1-800-0174 800-101-111

Dél-Afrika
0-800-99-0123

Argentína – ALA
0-800-288-5288

Cseh Köztársaság – Új
00-800-222-55288

Hongkong – World
Telephone
800-93-2266

Norvégia
800-190-11

Dél-Korea – ONSE
00-369-11

Ausztrália – Telstra
1-800-881-011

Cseh Köztársaság – Régi
00-420-001-01

Panama
800-0109 800-101-111

Dél-Korea – Dacom
00-309-11

Ausztrália – Optus
1-800-551-155

Dánia
800-100-10

Peru – Telephonica
0-800-50-288 0-800-50-000

Spanyolország
900-99-0011

Ausztria
0-800-200-288

Ecuador – Andinatel
1-999-119

Peru – Americatel
0-800-70-088

Svédország
020-799-111

Belgium
0-800-100-10

Ecuador – Pacifictel – 1
1-800-225-528

Fülöp-szigetek
105-11 105-12

Svájc
0-800-890011

Brazília
0-800-890-0288
0-800-888-8288

Ecuador – Pacifictel – 2
1-800-999-119

Lengyelország
0-0-800-111-1111

Tajvan
00-801-102-880

Portugália
800-800-128

Thaiföld – Új
1-800-0001-33

Románia
080803-4288

Thaiföld
800-101-111

Olaszország
800-172-444

Oroszország
8^10-800-110-1011
8^10-800-120-1011

Törökország
0811-288-0001

Japán
00-539-111

Oroszország – Moszkva
755 5042

Lettország
800-2288

Szaúd-Arábia
1-800-10

Egyesült Királyság – British
Telecom
0-800-89-0011

Bulgária
00-800-0010
Chile – AT&T Node
800-225-288
Chile – ENTEL
800-360-311
Chile – Telefonica
0-800-222-1288

Salvador
800-1288 800-101-111
Fidzsi-szigetek
004-890-1001
Finnország
0-800-11-0015
France Telecom
0-800-99-0011

Magyarország
06-800-011-11
India
000-117
Indonézia
001-801-10
Írország
1-800-550-000
Írország – UIFN**
00-800-222-55288
Izrael – Bezeq
1-80-949-4949
Izrael – Golden Lines
1-80-922-2222
Izrael – Barak
1-80-933-3333

Ukrajna
8^100-11

Chile – AT&T
171 00 311

France Telecom
Development
0805-701-288

Chile, Húsvét-sziget
800-800-311

Németország
0-800-225-5288

Malajzia
1-800-80-0011

Szerbia***
770-776-5624

Egyesült Királyság – C&W
0-500-89-0011

Kína – Peking
108-888

Görögország
00-800-1311

Mexikó – Új
01-800 288-2872

Szingapúr – SingTel
800-011-1111

Egyesült Királyság – NTL
0-800-013-0011

Kína – Makaó
0-800-111

Guatemala
999-9190 800-101-111

Mexikó – Por Cobrar
01-800-112-2020

Szingapúr – StarHub
800-001-0001

Uruguay
000-410

Kína – Dél, Sanghaj – China
Telecom
10-811

Guatemala – minden
szolgáltató
138-120

Mexikó
800-101-111

Szlovákia
0-800-000-101

Venezuela
0-800-225-5288

Kolumbia
01-800-911-0010 800-101-111

Honduras
800-0123 800-101-111

Marokkó
002-11-0011
Hollandia
0800-022-9111

**Csak Írország esetén. Nemzetközi zöldszám szolgáltatások (UIFN) – A hívó a magatartási kódex
segélyvonalának ingyenesen hívható száma előtt egy országra jellemző előhívószámot tárcsáz.
***Csak Szerbia és Szlovénia esetén. Először hívja az operátort és kérjen r beszélgetést a szám hívásához.

Vietnam
1-201-0288

