ÜZLETI ETIKAI
KÓDEXÜNK

AZ ÜZLETI ETIKAI KÓDEX AZÉRT
VAN, HOGY IRÁNYT MUTASSON
DÖNTÉSEINKBEN. NEM AD VÁLASZT
MINDEN KONKRÉT KIHÍVÁSRA, DE
MEGALAPOZZA, HOGY A SMITHS
SZERINT MI A „HELYES ÚT”.

Kollégák,
A Smiths a világ egyik nagyszerű vállalata mely
büszke lehet úttörő innovációjának 170 éves
történelmére, élénk és sokszínű kultúrájára,
és valóban ragyogó jövőjére. Ugyanilyen
büszkék lehetünk arra, hogy ügyfeleinkkel,
beszállítóinkkal, tulajdonosainkkal és a
külvilággal feddhetetlenül folytatjuk üzleti
tevékenységünket, és erre alapozva erőteljes jó
hírnevet építettünk fel.
E jó hírnév fenntartásához több mint 22 ezres
létszámunk minden tagjára szükség van, hogy
magunkra és egymásra nézve a legmagasabb
színvonalat követeljük meg. Ez azt jelenti,
hogy büszkék vagyunk sokszínűségünkre
és tiszteletben tartjuk egymást. Védjük
környezetünket és támogatjuk közösségeinket.
Becsületesen, a törvényt betartva járunk el.
Soha nem tűrjük a vesztegetés vagy a korrupció
semmilyen formáját, akár saját munkatársaink,
akár a Smiths körén kívül esők részéről.

Az Üzleti Etikai Kódex azért van, hogy irányt
mutasson döntéseinkben. Nem ad választ minden
konkrét kihívásra, de megalapozza, hogy a Smiths
szerint mi a „helyes út”. A Smithsnél mindenki felel
azért, hogy a Kódexet elolvassa és megismerje.
Ha munka közben olyasmit tapasztal, ami a Kódexbe
ütközik, nyomatékosan kérem, hogy jelezze azt.
Bizalmasan forduljon HR képviselőjéhez, közvetlen
feletteséhez vagy a Smiths független Speak Out
forródrótjához. Bejelentése segítséget nyújthat
ahhoz, hogy megvédjük Önt, tulajdonosainkat és
vállalkozásunkat. Senkit nem érhet megtorlás, ha
etikai aggályára felhívja a vezetőség figyelmét.
Köszönjük, hogy megismerkedik Üzleti Etikai
Kódexünkkel és a Smithsnél folytatott minden
tevékenységére alkalmazza.

Paul Keel
Vezérigazgató
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ÉRTÉKEINK

Célunk, hogy büszkén mondhassuk magunkat Smithsnek, miközben
a határokat feszegetjük, és újszerű megoldásokkal válaszolunk a világ
kihívásaira. Világszerte közös törekvéseink elérésén munkálkodunk,
hogy a világ élvonalbeli technológiai cégévé válhassunk. Hogy ez sikerülhessen, Smiths módra kell együtt dolgoznunk, közös értékeinket
képviselve, melyek döntéseinket és tetteinket vezérlik minden nap.

Tisztesség

Helyesen járunk el,
minden alkalommal

Tisztelet

Ügyfélfókusz

Mindenben, amit teszünk,
megbecsült és megbízható
partnerek vagyunk

Tiszteljük egymást,
Célok
értékeljük a különböző
Közösen tanulunk és újítunk
meglátásokat és kultúrákat, a kiváló teljesítménynyújtás
és befogadóan cselekszünk. és a siker érdekében.

Felelősségvállalás
Kötelezettségeket
vállalunk és teljesítünk
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JELENTÉSTÉTEL ÉS KÉRDÉSFELTEVÉS

MINDEN ALKALOMMAL HELYESEN CSELEKSZÜNK. HA OLYAN CSELEKEDETET
VAGY MAGATARTÁST VESZÜNK ÉSZRE VAGY TAPASZTALUNK, AMELY NEM EGYEZIK
ÉRTÉKRENDÜNKKEL VAGY KÓDEXÜNKKEL, AKKOR LEHETŐSÉG SZERINT
MIHAMARABB HANGOT ADUNK ENNEK. A FELSZÓLALÁSSAL ELKERÜLHETJÜK,
HOGY VÁLLALATUNK ÉS MUNKATÁRSAINK SÉRELMET SZENVEDJENEK.
MI MINDANNYIAN A SMITHS ÉRTÉKREND ÉS KULTÚRA VÉDELMEZŐI VAGYUNK.
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IDŐNKÉNT NEHÉZ DÖNTÉSEKET KELL
MEGHOZNUNK. HA EGY LEHETSÉGES
ETIKAI PROBLÉMÁVAL TALÁLJUK
SZEMBEN MAGUNKAT, MINDIG TEGYÜK
FEL AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKET:

Tettem vagy döntésem tekintettel van értékrendünkre?

BEJELENTÉSEK ÉS
KÉRDÉSFELTEVÉS
Bárminemű problémánk bejelentésére és
a kérdésfeltevésre számos mód áll rendelkezésünkre, beleértve az alábbiakat:
•
•
•
•
•

Közvetlen feletteseink
Helyi humánerőforrás-gazdálkodás
Körzeti humánerőforrás-igazgatók
Etikai és megfelelőségi hivatal
Bejelentővonal speakout@smiths.com

Bárminemű problémánk bejelentésével és a
kérdésfeltevéssel kapcsolatban itt talál további
információt: speakout.smiths.com.

IGEN

NEM

Tettem vagy döntésem figyelembe veszi
irányelveinket és szabályainkat, valamint minden
alkalmazandó előírást vagy törvényt?

IGEN

NEM

Barátaim előtt felvállalnám
tettemet vagy döntésemet,
ha az egy újság címlapján szerepelne?

IGEN

NEM

MINDEZEN KÉRDÉSEKRE IGENNEL KELL TUDNUNK VÁLASZOLNI,
MIELŐTT CSELEKEDNÉNK, ÉS MEG KELL BIZONYOSODNUNK ARRÓL,
HOGY KÓDEXÜNK, IRÁNYELVEINK ÉS A TÖRVÉNY SZERINT JÁRTUNK EL.
SIKERÜNK KULCSA ABBAN A KÉPESSÉGÜNKBEN REJLIK,
HOGY IRÁNYELVEINKKEL, ÉRTÉKEINKKEL ÉS AZ ALKALMAZANDÓ
TÖRVÉNNYEL EGYEZŐ DÖNTÉSEKET TUDJUNK MEGHOZNI.
AMENNYIBEN EZEN KÉRDÉSEK KÖZÜL EGYRE SEM TUD VÁLASZOLNI,
OLVASSA EL AZ INFORMÁCIÓT EZEN AZ OLDALON A
„JELENTÉSEK ÉS KÉRDÉSEK” ALATT.
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MINDENKIT BÁTORÍTUNK
A FELSZÓLALÁSRA

HA FELSZÓLAL EGY ETIKAI PROBLÉMA KAPCSÁN, AKKOR AZ ADOTT PROBLÉMÁT
ALAPOS VIZSGÁLATNAK VETIK ALÁ, ÖN ELLEN PEDIG SOHA SEMMIFÉLE FEGYELMI
ELJÁRÁST VAGY EGYÉB INTÉZKEDÉST NEM FOGANATOSÍTANAK. A FELSZÓLALÁS
MEGTORLÁSA SZIGORÚAN TILOS A SMITHSNÉL ÉS FEGYELMI ELJÁRÁST VON MAGA
UTÁN, MELYNEK KÖRÉBE ADOTT ESETBEN AZ ELBOCSÁTÁS IS BELETARTOZIK.
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MINDENKIT BÁTORÍTUNK
A FELSZÓLALÁSRA
Minden alkalommal helyesen cselekszünk. Ha olyan cselekedetet vagy magatartást
veszünk észre vagy tapasztalunk, amely nem egyezik értékrendünkkel vagy
Kódexünkkel, akkor lehetőség szerint mihamarabb hangot adunk ennek.
A felszólalással elkerülhetjük, hogy vállalatunk és munkatársaink sérelmet
szenvedjenek. Mi mindannyian a Smiths értékrend és kultúra védelmezői vagyunk.
Ha felszólal egy etikai probléma kapcsán, akkor az adott problémát alapos vizsgálatnak
vetik alá, Ön ellen pedig soha semmiféle fegyelmi eljárást vagy egyéb intézkedést nem
foganatosítanak. A felszólalás megtorlása szigorúan tilos a Smithsnél és fegyelmi
eljárást von maga után, melynek körébe adott esetben az elbocsátás is beletartozik.

BEJELENTÉSEK ÉS BELSŐ VIZSGÁLATOK
(További információért görgessen az egyes lépésekre)

1

2

ETIKAI AGGODALMAK FELVETÉSE

ÜGY MEGINDÍTÁSA
ÉS KIRENDELÉSE
EGY VIZSGÁLATVEZETŐNEK

3

4

AZ ÜGY KIVIZSGÁLÁSA

HATÁROZAT/KÖVETKEZTETÉS

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSÉRT OLVASSA EL A JELENTÉSTÉTELRŐL ÉS BELSŐ VIZSGÁLATOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELVÜNKET.
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TISZTESSÉG

MINDEN ALKALOMMAL HELYESEN CSELEKSZÜNK.
A SMITHS MÓD SZERINT DOLGOZNI AZT JELENTI, HOGY MINDIG KÓDEXÜNK,
IRÁNYELVEINK ÉS A TÖRVÉNY SZERINT JÁRUNK EL.
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TISZTESSÉG

MINDEN ALKALOMMAL HELYESEN CSELEKSZÜNK

PÉLDA

Kódexünk, irányelveink és a törvény szerint járunk el
A Smiths mód azt jelenti, hogy mindig Kódexünk, irányelveink és a törvény szerint
járunk el. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor irányelveink vagy a törvény nem tűnik
egyértelműnek vagy nem szolgál közvetlen válasszal felmerült kérdésünkre. Ilyen
esetekben teszünk arról, hogy segítséget keressünk. A jelen Kódex útmutatást ad
számunkra, hogy miként keressük meg a válaszokat. Mivel a Kódex nem képes minden
egyes adódó problémát tárgyalni, jó ítélőképességgel kell cselekednünk, értékrendünkre
kell támaszkodnunk, és bizonytalanság esetén segítségért kell fordulnunk.

KÉRDÉS: Yuki testvére egy számítógépes
felszerelésekkel foglalkozó vállalkozás
tulajdonosa, Yuki feladata pedig munkahelyén
az irodai készletek beszerzése. Szüksége van
bizonyos számítógépes felszerelésekre. A
testvére felajánlotta, hogy a felszerelést jelentős
árengedménnyel adja el neki. Yuki megvásárolta a
felszerelést, anélkül, hogy kapcsolatukat felfedte
volna felettese előtt. Yuki úgy gondolja, hogy
jól járt el a Smiths szerint, hiszen a szükséges
tételek megvásárlásakor csökkentette a
kiadásokat. Ez rendben van így?

Valamennyien fontos szerepet töltünk be
Értékrendünkkel mutatjuk az irányt. Valamennyiünk felelőssége előmozdítani a
szabálykövető és tiszteletteljes kultúrát azáltal, hogy azonnal lépéseket tesznek,
amikor a felvetődő kérdések és problémák azt megkívánják. A vezetőkkel szemben
mindig elvárás, hogy támogassák értékeinket, és bizonyságot tegyenek róluk, tetteikkel
és magatartásukkal pedig elkötelezettséget tanúsítsanak a becsület, tisztelet,
felelősségvállalás, ügyfélközpontúság és szenvedély iránt. Ez azt is jelenti, hogy ajtóink
mindig nyitva álljanak, és bátorítsuk munkatársainkat az etikai, megfelelőségi és egyéb
munkahelyi problémákat érintő beszélgetésekre és felszólalásokra. A vezetők kötelessége
szükség esetén segítséget kérni és a problémákat továbbítani például az Etikai és
megfelelőségi hivatalhoz vagy a bejelentővonalon keresztül. Azok a vezetők, akiknek
a kollégák bejelentik a problémákat, szükség esetén kötelesek ezeket felsőbb szinten
bejelenteni. Ez lehetővé teszi, hogy a Smiths vezetősége haladéktalanul kezelhesse az
olyan problémákat, amelyek árthatnak munkatársainknak vagy az üzletnek.
Résen vagyunk, hogy észrevegyük a potenciális összeférhetetlenségeket
Soha nem engedjük, hogy magánérdekeink ütközhessenek a Smiths iránti
szakmai felelősségeinkkel. Személyes hírnevünk és a Smiths jó híre veszélybe
kerülhet egy összeférhetetlenség puszta felmerülése révén.
Egy személyes vagy családi kapcsolat egy másik Smiths alkalmazottal
összeférhetetlenséghez vezethet, vagy annak látszatát keltheti, amennyiben az
adott kapcsolat befolyásolhatja döntésünket.
Ha Önnek tudomása van egy lehetséges összeférhetetlenségről, arról
tájékoztatnia kell felettesét, és követnie kell a Smiths Group Összeférhetetlenségi
irányelveiben taglalt eljárásokat.

érdekellentét
		 Érdekellentét akkor merül fel, ha egy olyan személyes érdekünk van,
		

amely a Smiths érdekeivel ütközik.

		 Például ellentét állhat fenn, ha közeli kapcsolatban vagyunk

		
		

(pl. részvénytulajdonosként) egy vállalkozással, amely versenyben
áll a Smithsel. érdekeivel áll versengésben.

Ellentétek olyankor is előfordulhatnak, ha pozíciónkat, illetve az olyan
információkat vagy kapcsolatokat, amelyekhez pozíciónk révén jutottunk,
ahhoz használjuk fel, hogy egy személyes üzleti lehetőséget vagy egyéb
nyereséget aknázzunk ki (akár mások számára is).

VÁLASZ: Nem, nincs rendben. A felszerelés
megvásárlása előtt Yukinak szólnia kell
felettesének arról, hogy a testvére a számítógépes
felszerelésekkel foglalkozó vállalkozás tulajdonosa
– még akkor is, ha a testvére a legjobb árat és
szolgáltatást biztosítja. Felettese dönthet úgy, hogy
kivitelezi a vásárlást, azonban ebbéli döntését nem
árnyékolja be egy lehetséges összeférhetetlenség.
PÉLDA
KÉRDÉS: Jon egyik ügyféllel egy hosszadalmas
projekten dolgozott együtt. Az ügyfélnek némi
pluszmunkája akad, és azt javasolja, hogy
végezze el azt Jon maga, nem pedig a Smithsen
keresztül. Egy kis méretű projektről van szó, és
Jon tudja, hogy el tudja végezni azt saját idejében,
a munkaórák után vagy hétvégeken, anélkül, hogy
az befolyásolná a Smitshnél betöltött feladatkörét.
Ez rendben van így?
VÁLASZ: Nem, nincs rendben. Még ha a
másodlagos munka nem is befolyásolná Jonnak a
Smithsnél végzett feladatait, ő potenciálisan akkor
is elvesz egy lehetőséget, amely a céget illeti meg.
Mielőtt bármilyen további feladatot vállalnánk a
Smiths keretein kívül (például mint egy testület
nem-ügyvezető igazgatója vagy egy jótékonysági
szervezet vagyonkezelője), tisztáznunk kell azt
felettesünkkel, és meg kell bizonyosodnunk a
felől, hogy a feladat elvállalásával nem szegjük
meg a Smiths Összeférhetetlenségi irányelvét.
Ha egy vezetőnek kérdései adódnak egy
potenciális ellentét tisztázását illetően, akkor
a humánerőforrás osztályhoz, a Smiths Group
jogi osztályához vagy az Etikai és megfelelőségi
hivatalhoz kell fordulnia.
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PÉLDA
KÉRDÉS: Chen kapott egy hívást az egyik
forgalmazótól, aki bosszús amiatt, hogy az ő
területén egy másik forgalmazó alacsonyabb
áron árulja termékeinket. A forgalmazó megkérte
Chent, hogy beszélje meg a másik forgalmazóval,
hogy emeljék meg az áraikat az összes többi
forgalmazóhoz hasonlóan, akik azon a területen
működnek. Jó ötlet, ha Chen ezt teszi?
VÁLASZ: Nem. Soha nem próbáljuk befolyásolni
forgalmazóink vagy egyéb viszonteladóink
árait, amelyeken termékeinket eladják a
végfelhasználóknak. Ha ezt tennénk, akkor
valószínűleg törvényszegést követnénk el, amely
súlyos következményekkel járhatna Chen és a
Smiths számára egyaránt. Ezért Chennek nem
szabad belemennie abba, hogy beavatkozzon. A
kérést jelentenie kellene felettesének és a Smiths
Group jogi osztályának.
Tisztességesen kelünk versenyre
Ügyfelei számára a Smiths megbecsült és megbízható üzleti partner.
Szenvedélyesen és lendülettel versenyzünk, de ugyanakkor elismerjük, hogy az
igazságos versenyzés jobb termékeket és szolgáltatásokat biztosít ügyfeleink
számára. Hírnevünk fenntartása érdekében mindenkor versenytársainktól
függetlenül kell cselekednünk, és soha nem szabad olyat tennünk, ami ténylegesen
vagy látszólagosan megsértené a trösztellenes és versenyjogi szabályokat.
Soha nem bocsátkozunk versenytársakkal árak rögzítésére vagy potenciális üzleti
lehetőségek felosztására (például földrajzi terület, ügyfelek vagy termék szerint)
irányuló tárgyalásokba vagy egyezkedésekbe (akár hivatalos egyezségek, akár
nem hivatalos megegyezések által).
Versenytársainkkal soha nem tárgyalunk meg üzleti szempontból érzékeny
információkat vállalkozásainkat és működésünket illetően. Ha munkánk
úgy kívánja, hogy versenytársakkal kell találkozzunk (például kereskedelmi
társulások találkozóin vagy termékszabványokat tárgyaló találkozókon),
megfelelő körültekintéssel kell eljárnunk, hogy elkerüljük a vállalkozásainkat
és működésünket érintő beszélgetéseket. Ha bármilyen kérdés merül fel azzal
kapcsolatosan, hogy mit tehetünk vagy mondhatunk és mit nem, a Smiths Group
jogi osztályához kell fordulnunk. Ha pedig egy kereskedelmi társulások találkozóján
(vagy bármely más fórumon, melyen versenytársaink részt vesznek) üzleti
szempontból érzékeny információk kerülnek szóba, azonnal abba kell hagynia a
beszélgetést és jelenteni azt felettesének és a Smiths Group jogi osztályának.
Nem keresünk és nem fogadunk el semmilyen bizalmas információt, amely
versenytársainkhoz tartozik. Különösképpen odafigyelünk arra, hogy az új
alkalmazottak ne hozzanak magukkal korábbi munkáltatójukhoz tartozó bizalmas
információkat. Ha versenytársainkat érintő bizalmas információk birtokába
jutunk, haladéktalanul beszélnünk kell róla a Smiths Group jogi osztályának.
A versenyjog gyakran bonyolult, ezért mindig kérjünk tanácsot, ha bizonytalanok
vagyunk.
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Nem alkalmazunk megvesztegetést
Soha nem kínálunk fel, nem adunk át és nem fogadunk el megvesztegetést sem
saját, sem pedig a Smiths nevében.

PÉLDA

Nem adunk kenőpénzt, kivéve a Smiths ügymenetkönnyítő juttatásokról szóló
irányelvében leírt igen ritka helyzetekben. A kenőpénzek olyan kifizetések,
melyeket (gyakran korrupt kormányhivatalnokok) feladataik teljesítése érdekében
követelnek olyan körülmények között, amikor semmilyen kifizetésnek nincs
alapja (például jogtalan kifizetések követelése javak határon történő áthozataláért
vagy vízum kibocsátásáért). Úgyszintén ide tartoznak a rendőrségi vagy egyéb
hivatalnokok követelései zaklatások megelőzése céljából adott juttatások
kifizetésére. Ezek a kifizetések nem a kormányhoz, hanem a korrupt hivatalnok
zsebébe kerülnek. Ezek mind megvesztegetésnek minősülnek.

KÉRDÉS: Mei ajánlatot nyújt be egy helyi
reptérhez, hogy bizonyos, tulajdonunkat képező
felszereléseket biztosítson számukra. A reptér
beszerzési ügynöke felvette a kapcsolatot Meival, és közölte vele, hogy a Smithst hozza ki
nyertesként az ajánlattételek közül, amennyiben
biztosítani tudja a beszerzési ügynök számára a
teljes szerződés összege 3%-ának kifizetését. Mit
tegyen Mei?

Amikor ajándékokat fogadunk el vagy adunk, illetve étkeztetéseket vagy
vendéglátást fogadunk el vagy biztosítunk kereskedelmi partnereinktől vagy
az ő részükre, mindig szem előtt tartjuk az Ajándékozásról, étkeztetésről és
vendéglátásról szóló irányelvünket.

VÁLASZ: Mei-nek haladéktalanul értesítenie
kell felettesét a kérésről. A Smiths nem kínál fel
megvesztegetést, jutalékot és semmilyen más módon
nem adja beleegyezését tendermanipulálásokban
való részvételhez vagy egyéb nem versenyszerű
tevékenységhez. Mi termékeink és szolgáltatásaink
minőségével és értékével nyerjük meg a
munkaajánlatokat, igazságos és átlátható
ajánlattétellel és üzleti gyakorlatokkal.

Nem fizetünk ki utazási költségeket kormányhivatalnokok részére, hacsak
azt nem teljes mértékben a Smiths - A kormányhivatalnokok meghívásáról
szóló irányelv értelmében tesszük. Kormányhivatalnokok részére történő
utazási költségek kifizetése a megvesztegetés látszatának veszélyével jár.
Bizonyos körülmények között, amikor az utazás egyértelműen jogszerű üzleti
tevékenység céljából történik, a Smiths számára elfogadható az efféle utazás
költségeinek megtérítése (például lehetővé tenni egy kormányhivatalnok
számára egy termékbemutatón való részvételt vagy egy helyszíni látogatást egy
minőségirányítási rendszer megvizsgálása céljából). Mindazonáltal, mielőtt
bármikor is beleegyeznénk ennek végrehajtásába, meg kell bizonyosodnunk
róla, hogy mindez a Smiths Kormányhivatalnokok meghívásáról szóló irányelv
jóváhagyási folyamatának figyelembevételével történt.
A korrupcióellenes és megvesztegetési törvények gyakran bonyolultak, ezért
mindig kérdezzünk és jelentsük a problémákat, ha bizonytalanok vagyunk egy
problémával vagy helyzettel kapcsolatosan.

megvesztegetés
		 Megvesztegetésnek minősül valamely értékkel bíró dolog, 		
		
		
		

mely azért kerül felajánlásra, hogy nem megfelelő módon 		
befolyásolja valakinek a megvesztegetést kínáló személy javára 		
hozott döntését.

		 Néhány példa: pénz, ajándékok, szívességek, élelmiszer, 		

		

megvendégelés vagy lehetőségek

Mindig óvakodnunk kell bármilyen értékkel bíró dolog felajánlásától, átadásától
vagy elfogadásától, ha azzal a megvesztegetés látszatát kelthetjük.

PÉLDA
KÉRDÉS: Bobot felkereste az egyik ügyfél, egy
állami tulajdonban lévő vállalkozás beszerzési
ügynöke. A beszerzési ügynök közli vele, hogy
vállalkozása különösen érdekelt agy bizonyos
Smiths termék megvásárlásában, azonban
szeretné látni, hogyan működik az. Megkéri a
Smithst, hogy vállalja fel saját maga és négy
másik munkatársa számára egy helyszíni
látogatás lebonyolításának költségeit (ez a Smiths
helyszín egy másik országban található), hogy
elvégezhesse a termékértékelést. Mit tegyen Bob?
VÁLASZ: Az állami tulajdonban lévő vállalkozások
alkalmazottai kormányhivatalnokokként
tekintendők. Bobnak először tanácskoznia kell
felettesével arról, hogy a kérés egy jogszerű
üzleti jellegű célhoz kapcsolódik-e. Ha az ügyfél
elvégezheti a termékértékelést anélkül, hogy
utaznia kellene, úgy a kérés jogszerűsége vitatott.
Azt is fel kell mérniük, hogy a körülmények között
mennyire szükséges az ügyfél öt alkalmazottjának
részt vennie a látogatáson. Amennyiben a kérés
felülvizsgálását követően Bob és felettese úgy
vélik, hogy ez egy megalapozott kérés, akkor
végig kell járniuk a Smiths Kormányhivatalnokok
meghívásáról szóló irányelv által előírt jóváhagyási
folyamatot.
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TISZTELET

TISZTELJÜK EGYMÁST, ÉRTÉKELJÜK A KÜLÖNBÖZŐ MEGLÁTÁSOKAT
ÉS KULTÚRÁKAT, ÉS BEFOGADÓAN CSELEKSZÜNK.
A SMITHS SIKERE A SOKSZÍNŰ PERSPEKTÍVÁKBAN REJLIK, MELYEKET CSAPATUNK
NAP MINT NAP MAGÁVAL HOZ A MUNKAHELYRE. MUNKAHELYÜNK TISZTELETBEN
ÉS MEGBECSÜLÉSBEN RÉSZESÍT MINDEN ALKALMAZOTTAT SOKSZÍNŰSÉGÜK MIATT,
ÉS MINDENKIT TÁMOGAT, HOGY A LEGTÖBBET HOZZÁK KI MAGUKBÓL.
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TISZTELET

TISZTELJÜK EGYMÁST, ÉRTÉKELJÜK A KÜLÖNBÖZŐ
MEGLÁTÁSOKAT ÉS KULTÚRÁKAT, ÉS BEFOGADÓAN
CSELEKSZÜNK.

A Smiths sikere a sokszínű perspektívákban rejlik, melyeket csapatunk nap mint
nap magával hoz a munkahelyre. Munkahelyünk tiszteletben és megbecsülésben
részesít minden alkalmazottat sokszínűségük miatt, és mindenkit támogat, hogy
a legtöbbet hozzák ki magukból.
A Smiths sikere a sokszínű perspektívákban rejlik, melyeket csapatunk nap mint
nap magával hoz a munkahelyre. Munkahelyünk tiszteletben és megbecsülésben
részesít minden alkalmazottat, és mindenkit támogat nemi, faji, etnikai, szexuális
irányultságú, fogyatékossággal kapcsolatos, vallási, életkori, kulturális hátterű,
élettapasztalati, elképzelésbeli és ötletbeli sokszínűségében.
Tiszteljük egymást
A Smiths sikere a sokszínűségben, egymás tiszteletében és a csapatmunkában rejlik.
A csapatmunka mindannyiunk számára alapvető jelentőséggel bír céljaink elérésében,
a csapatmunka kulcsa pedig az egymás iránti tisztelet és bizalom. Minden tőlünk
telhetőt meg kell tennünk, hogy egymásra figyeljünk, tudatában legyünk szavaink
hatásának másokra, és ne tegyünk másokról olyan kijelentéseket vagy nem kívánt
megjegyzéseket, melyek sérelmekhez vezethetnek. Mindenkivel igazságosan és
tisztességesen kell bánnunk, és nyitottnak kell lennünk az új ötletekre és módszerekre.
Értékeljük a sokszínűséget és a befogadást
Erősségünk és sikerünk a mindenki által magával hozott elképzelések, megközelítések,
tapasztalatok és nézőpontok sokszínűségéből fakad. Ez a sokszínűség tükrözi azokat
a különböző körülményeket és kultúrákat, ahonnan érkezünk. E különbözőségek
megbecsülése és felkarolása az által, hogy egy befogadó munkakörnyezetet
biztosítunk munkatársaink, ügyfeleink és üzleti partnereink számára, a legalapvetőbb
felelősségeink közé tartozik. Felbecsülhetetlen érték forrása ez a Smiths számára.

PÉLDA
KÉRDÉS: Priya egy humánerőforrás-menedzser,
akinek feladata helyi létesítményében a
munkaerő-felvétel, és aki számos alkalmas
jelentkezőt interjúvolt meg egy új állás
betöltésére. A jelentkezők egyike Priya
szülőhazájából, az ő környékéről származik. Lévén
hogy minden jelentkező hasonló képesítéssel
rendelkezik, felmerül a kérdés, hogy problémát
jelent-e az, ha Priya úgy dönt, hogy az állást a
szülőföldjéről származó jelentkezőnek ajánlja
fel annak okán, hogy az az ő szülőhazájából és
környékéről származik.
VÁLASZ: Igen. Az alkalmazási döntések
származási hely alapján történő meghozatala a
Smiths irányelvek megszegését jelenti. Priya-nak
kizárólag azokat a dolgokat kellene figyelembe
vennie, amelyek a feladatkör betöltésére való
alkalmasságot tükrözik, mint a tapasztalat és
technikai készségek.

DISZKRIMINÁCIÓ
Minden, munkaviszonnyal kapcsolatos
döntést érdemi alapon hozunk meg.
Soha nem teszünk különbséget az
alábbiak alapján:
•
•
•
•
•

Életkor
Fogyatékosság
Etnikum
Nem
Egészségügyi 		
problémák

•
•
•
•

Nemzetiség
Faj
Vallás
Szexuális 		
irányultság
• Veterán státusz
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PÉLDA
KÉRDÉS: Francis felfigyelt arra, hogy felettese
gyakran tesz oda nem illő megjegyzéseket
kolléganőinek. Mivel Francis nincs meggyőződve
afelől, hogy kolléganői sértve érzik-e magukat,
vagy hogy ezt az ügyet már jelentették-e, így
nem tesz bejelentést az észlelt viselkedésről. Ez
rendben van így?
VÁLASZ: Nem, nincs rendben. Francisnak
jelentenie kell minden olyan viselkedést,
amely a Smiths-kódexet megsérti – akár úgy
véli, akár nem, hogy ez bárkit is sért, vagy
hogy a viselkedést már jelentették-e. A Kódex
potenciális megszegéséről mindannyiunknak
kötelessége bejelentést tenni felettesének, a helyi
humánerőforrás-menedzsernek vagy más eszköz
segítségével, mint amilyen a bejelentővonal.
PÉLDA
KÉRDÉS: Wang alkalmazottak személyes adatait
továbbította egy új egészségbiztosítási szolgáltató
felé, amikor észrevette, hogy az adatokat téves
címzettnek küldte el e-mailen, egy korábbi
biztosítási szolgáltatónak. Amikor e-mailt küldött
a címzettnek, nem kapott rá azonnali választ.
Mivelhogy a címzett egy biztosító, rendben van
az, ha nem tesz semmit, csak várja, hogy vajon
érkezik-e válasz?
VÁLASZ: Nem, nincs rendben. Az ilyen jogsértést
haladéktalanul jelezni kell a Smiths Group
jogi osztályának. Ha bármilyen kérdése adódik
ezzel az eljárással kapcsolatban, forduljon az
Adatvédelmi magatartási kódex hez vagy kérdezze
meg az Etikai és megfelelőségi hivatalt.

Nem tűrjük az erőszakoskodást és a zaklatást
Nem tűrjük el az erőszakoskodás és a zaklatás semmilyen formáját, legyen az
fizikai vagy szóbeli. Az egymás iránti tisztelet azt jelenti, hogy odafigyeléssel
bánunk és kommunikálunk egymással. Együttműködéseinkben vegyük figyelembe,
hogy munkatársaink, partnereink és ügyfeleink miként fogadhatják tetteinket
és szavainkat, vagy hogy érezhetnek ezekkel szemben. Tartsuk szem előtt, hogy
különböző körülmények közül érkeztünk, és eltérő nézeteink lehetnek.
Minden zaklatást azonnal jelentünk felettesünknek, a helyi humánerőforrásmenedzsernek vagy a bejelentővonalon keresztül.

zaklatás
		 A zaklatás nemkívánatos magatartásforma és beszédmód,
		
		

amely más személyeket bánt, lealacsonyít és megfenyeget, 		
valamint egy ellenséges vagy sértő munkakörnyezetet teremt.

		
		

Zaklatásra példaként felhozhatók a nem kívánt szexuális közeledések,
a nemkívánatos megjegyzések, élcelődések vagy bármilyen fenyegetés.

Tiszteletben tartjuk az emberi jogokat
Vállalkozásunkat a siker érdekében működtetjük, azonban ezt soha nem tesszük az
emberi jogok vagy a méltányos munkaügyi gyakorlatok rovására. Szervezetünk egyetlen
pontján sem engedélyezzük, nem tűrjük meg és nem nézzük el a modern rabszolgasághoz
kapcsolódó vagy az emberi jogokat sértő gyakorlatokat és magatartásokat.
A munkavállalókat soha nem kényszerítjük és nem kérjük, hogy a helyileg vagy
a Smiths irányelve (amelyik alacsonyabb) szerint maximálisan megengedett
munkaórák számán túlmenően dolgozzanak. Mindig betartjuk a helyi törvények
által előírt munkaügyi sztenderdeket (ideértve azokat is, amelyek a bérezésekhez,
juttatásokhoz, a megengedett szabadidőhöz és a munkakörülményekhez
kapcsolódnak). Azokban az esetekben, ahol a Smiths irányelvei magasabb
követelményeket írnak elő, mindig a magasabb követelményeket teljesítjük.

További információért olvassa el Az emberi jogokkal kapcsolatos irányelvünket.
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TISZTELET
• Tiszteletben tartjuk az alkalmazottak
azon jogát, hogy csatlakozzanak vagy ne
csatlakozzanak egy szakszervezethez vagy
más, dolgozókat képviselő szervezethez.
• Soha nem alkalmazunk gyermek
munkaerőt - meghatározásunk szerint ez
minden 16. életévét be nem töltött egyénre
vonatkozik -, és nem tűrjük meg azt.
• Soha nem kobozunk el és nem tartunk
vissza alkalmazottaktól útleveleket vagy
egyéb személyazonosító okmányt (ide
értve a munkaszerződést).
• A Smiths munkavállalói közül senkivel
szemben nem tűrjük meg a durva vagy
embertelen bánásmódot.

Tiszteletben tartjuk a személyes adatokat
Tiszteletben tartjuk alkalmazottaink és más egyének személyes adatokhoz
kapcsolódó jogait. A Smiths kizárólag törvényes célokból, indokolt esetben, és,
ahol ez szükséges, csak az adott személy hozzájárulásával gyűjti és használja fel
a személyes adatokat (például a munkáltató/alkalmazott kapcsolat kezelése végett).

• A követelményeinknek megfelelő
hozzáállást várunk el üzleti partnereinktől
is, beleértve ügyfeleinket, ellátóinkat
és minden harmadik felet, akivel üzleti
kapcsolatban állunk.

Észszerűen elvárható lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az adatok
biztonságban legyenek, és ne férhessenek hozzájuk arra jogosulatlan személyek.
Ha személyes adatok kerülnek továbbításra egy harmadik fél szolgáltatóhoz
(például a Smiths bérszámfejtési szolgáltatójához), ellenőrizzük, hogy a harmadik
fél a kívánt módon ellenőrzés alatt tartja-e a személyes adatok védelmét.
A Smiths személyes adatok védelmére vonatkozó módszereiről a Smiths
Adatvédelmi magatartási kódex ben talál további információt.
Tiszteletben tartjuk partnereink tulajdonát
Épp úgy, ahogy óvjuk a Smiths vagyonát és tulajdonát, óvnunk kell üzleti
partnereink és egyéb harmadik felek információit, szellemi tulajdonát és minden
más értékét. Soha nem fedünk fel nem nyilvános információkat (beleértve a
partner-alkalmazottakra vonatkozó személyes adatokat) egyetlen harmadik
félnek sem, kivéve ha azt partnerünk engedélyezi. A bizalmas információt csak
azokkal osztjuk meg, akikkel szükséges. Azt is tiszteletben tartjuk, hogy miként
használjuk fel partnereink egyéb tulajdonát, beleértve olyan felszereléseiket,
melyek a birtokunkban lehetnek.
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FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

KÖTELEZETTSÉGEKET VÁLLALUNK ÉS TELJESÍTÜNK
MINDEN NAP MEGMUTATJUK EGYMÁS ÉS A SMITHS IRÁNTI
ELKÖTELEZETTSÉGÜNKET AZ ÁLTAL, HOGY TETTEINKÉRT FELELŐSSÉGET
VÁLLALUNK, ÉS BETARTJUK ÍGÉRETEINKET.
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FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

KÖTELEZETTSÉGEKET VÁLLALUNK ÉS TELJESÍTÜNK

Minden nap megmutatjuk egymás és a SMITHS iránti elkötelezettségünket az
által, hogy tetteinkért felelősséget vállalunk, és betartjuk ígéreteinket.
Biztonságosan dolgozunk
A munka- és környezetvédelem legmagasabb sztenderdje/szintje mellett kötelezzük
el magunkat. Mindennél fontosabb, hogy tisztelettel legyünk egymás iránt a
biztonságos munkakörülményeket fenntartva és a biztonságos gyakorlatokat
támogatva. Mindig eleget teszünk az összes egészségügyi, biztonsági és környezeti
irányelveinknek és elvárásoknak, valamint az alkalmazandó törvényeknek.
További információért kérjük, tanulmányozza át Alapelveinket.
Vigyázunk a Smiths vagyonára
A Smiths vagyonát azok a végtermékek képezik, amelyeket gyártunk, azok az
eszközök, amelyeket üzletvitelünk során használunk (pl. gépeink, eszközeink,
irodáink és számítástechnikai berendezéseink), illetve azok az információk és
adatok, amelyeket létrehozunk, begyűjtünk, tárolunk és kezelünk saját magunk
számára, illetve partnereink, beszállítóink és ügyfeleink megbízásából, hogy
vállalkozásként versenyre léphessünk és sikeresek lehessünk.
Valamennyiünk kötelessége megóvni ezeket az értékeket és gondját viselni
termékeinknek, eszközeinknek, információinknak és adatainknak, amelyeket
létrehozunk és használunk, vagy amelyeket ránk bíztak.
Miközben új technológiákat vezetünk be és műszaki újításokat kínálunk
ügyfeleinknek, különösen elkötelezettnek kell lennünk azzak az
információtechnológiának a megóvása iránt, amelyet termékeink és
szolgáltatásaink megvalósításához használunk. Ide tartoznak informatikai
eszközeink is, például számítógépeink és mobileszközeink, illetve a Smiths
hálózatai, amelyeken bizalmas információinkat, valamint partnereink,
beszállítóink és ügyfeleink adatait tároljuk.
Informatikai eszközeink használata során megőrizzük éberségünket, hogy
megóvjuk azokat a vírusoktól és más kártevőktől. Elővigyázatosan járunk el
akkor is, amikor adatokat hozunk létre, gyűjtünk be, tárolunk és/vagy kezelünk,
hogy megóvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve az elvesztéstől vagy a
véletlen megsemmisüléstől.
Valamennyiünkkel szemben elvárás, hogy megfeleljünk Informatikai
irányelvünknek, amely tartalmazza Az elfogadható használatra vonatkozó
irányelvet. Ezeknek az irányelveknek a legújabb verziója elérhető a Smiths
Group Irányelvek oldalon. Emellett minden dolgozóval szemben elvárás, hogy
eleget tegyen az üzleti információs csapat által előírtaknak (pl. a jelszók
módosítása és a rendszerfrissítések elfogadása), hogy lehetővé tegyék a Smiths
információtechnológiai értékeinek védelmét. Valamennyien felelősek vagyunk azért,
hogy elolvassuk az üzleti információs csapat által kiadott Információtechnológiai
biztonsággal kapcsolatos irányelveket (ide értve az erős jelszóvédelmet), amelyek
elérhetők a Smiths információ- és kiberbiztonság oldalán.
További információért kérjük, olvassa el Adatvédelmi és titoktartási irányelvünket.

ÉRTÉKEINK
Néhány példa olyan értékekre,
amelyeket védenünk kell:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Létesítmények
Járművek
Ügyfélinformációk
Szellemi tulajdon
Kommunikációs berendezés
Üzleti folyamatok
Irodai berendezés
Bizalmas adatok
Vállalati stratégiák vagy tervek
Informatikai berendezés
Szoftverek
Más vállalati felszerelések és anyagok

ADATOK ÉS HÁLÓZATOK
Néhány példa olyan adatokra, amelyeknek
megfelelő módon történő felhasználásáról
és védelméről gondoskodnunk kell:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Munkavállalói adatok
Piaci stratégiák
Információs technológiai rendszer adatai
Műszaki rajzok
Ügyféladatok
Költségek
Szoftverek
Ügyfelek igényspecifikációi
Pénzügyi adatok
Műszaki adatok
Üzleti tervek
Árazási információk
Tervezési információk
Pályázati információk

NE FELEDJE:
• Rendszeresen változtassa meg jelszavát
• Kizárólag biztonságos vállalati rendszereken
keresztül férjen hozzá az adatokhoz
• Soha ne nézzen meg vállalati, partner- vagy
ügyféladatokat nem üzleti célokból
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PÉLDA
KÉRDÉS: Justine úton van, és a szállodához
megérkezve észreveszi, hogy laptopjának
akkumulátora merülőben van, neki pedig nincs
ott a hálózati adaptere. Nem szeretne várni,
amíg helyettesíteni tudja a hálózati adaptert
vagy fel tudja tölteni az akkumulátort, ezért úgy
dönt, hogy egy adathordozóra lement bizalmas
információkat, és személyes e-mail fiókjából
elküldi azt egy, a szálloda üzleti központjában lévő
számítógépen keresztül. Ez rendben van így?
VÁLASZ: Nem, nincs rendben. Justine-nak
nem szabad személyes e-mail fiókot használnia
bizalmas információk továbbítására – vagy Smiths
ügyletek lebonyolítására.
PÉLDA
KÉRDÉS: Egy külföldi ügyfél fordul Bobhoz (aki
a Smiths értékesítője) egy komoly rendeléssel.
Miután egyeztetik az árat és a fizetési feltételeket,
az ügyfél megkéri Bobot, figyeljen arra, hogy a
számlán alacsonyabb árat tüntessenek fel az
egyeztetett árnál. Mit tegyen Bob?
VÁLASZ: Bob nem egyezhet bele ebbe a kérésbe.
Az importra kiszabott vámot az importált áru
értékének függvényében határozzák meg, és
elképzelhető, hogy az ügyfél csalárd módon
csökkenteni szeretné a vámköltséget. Ha az ügyfél
a Smiths tudtával elkerüli a vámfizetést, a Smiths
jogilag felelősségre vonható. Bobnak bejelentést
kell tennie a jogi osztályon.
PÉLDA
KÉRDÉS: Sandra (aki a Smiths Detection
értékesítője) egy kazah kereskedelmi ügynökkel
tárgyal egy ügynökségi megállapodásról. Az
ügynök azt kéri, hogy a jutalékát egy svájci
bankszámlára utalják. Egyezzen bele ebbe Sandra?

Nem kereskedünk belső információkkal
Soha nem vásárolunk fel és nem bátorítunk másokat sem Smiths részvényekkel
való kereskedésre abban az esetben, ha belső információk birtokában vagyunk.
Úgyszintén soha nem vásárolunk fel, nem adunk el és nem bátorítunk másokat
más vállalatok – például ügyfelek vagy partnerek – részvényeinek felvásárlására
vagy eladására abban az esetben, ha az adott vállalatról belső információk
birtokában vagyunk. Soha nem osztunk meg nem nyilvános, bizalmas vagy
belső információkat alkalmi beszélgetések során, még akkor sem, ha nem áll
szándékunkban vagy nincs számításunkban hasznot húzni belőle önmagunk vagy
mások számára.

belső információk
		 A belső információk magukba foglalnak minden olyan információt,
		
		
		

amit még nem hoztak nyilvánosságra, és ami befolyásolhatja egy
észszerűen eljáró befektető döntéseit, vagy ami jelentős módon
kihatással lehet a vállalat részvényárára.

A közzétételi irányelvek és eljárások kézikönyve részletezi a belső információk
ellenőrzés alatt tartását. Tanulmányozza át a Részvénykezelési nyilatkozatot is.
Ha bármilyen kérdése van a belső információkkal kapcsolatosan, forduljon a
Smiths csoporttitkárságához.
Pontos nyilvántartást vezetünk
A Smiths könyvvitelt és nyilvántartásvezetést végez vállalkozásának megfelelő
működtetése és a jogi követelmények betartása céljából. Kötelességünknek
érezzük, hogy érdekelt feleinket naprakész, pontos és teljes információval lássuk
el kellő időben. Gondoskodnunk kell róla, hogy nyilvántartásunk mindig pontosan
tükrözze üzleti tevékenységeinket, és megfeleljen a Smiths irányelveknek és
eljárásoknak. Amennyiben tudomására jut bármilyen pontatlanság vagy adathiány,
vagy ha szeretné megtudni, meddig kell egy adott jegyzőkönyvet megőrizni, vegye
fel a kapcsolatot a felettesével vagy a Smiths Group jogi osztályával.
Nagyon komolyan vesszük az adófizetési kötelezettséget
Minden adót ott és akkor fizetünk meg, amikor az esedékes. Semmilyen körülmények
között nem segítünk másoknak tudatosan elkerülni az adófizetést, és ezt üzleti
partnereink részéről sem tűrjük meg. Az adóelkerülés körébe tartozik, ha az adót
szándékosan, tisztességtelen módon nem fizetik meg vagy alacsonyabb adót fizetnek.
Nem segítjük elő mások adóelkerülését szándékos lépésekkel, többek között
azzal, hogy szemet hunyunk, és semmilyen más módon sem avatkozunk be az
adóelkerülésbe sehol a világon. Lásd Az adóelkerülés megkönnyítésének tilalma
irányelvet.

VÁLASZ: Nem, nem szabad beleegyeznie. Ez
kísérlet lehet arra, hogy az ügynök elkerülje az
adófizetést Kazahsztánban. A Smiths jogilag
felelősségre vonható, ha segít elkerülni az
ügynöknek az adófizetést. Ebben az esetben
Sandrának bejelentést kell tennie a jogi osztályon.
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ÜGYFÉLFÓKUSZ

MINDENBEN, AMIT TESZÜNK, MEGBECSÜLT ÉS MEGBÍZHATÓ PARTNEREK VAGYUNK
TERMÉKEINK ÉS SZOLGÁLTATÁSAINK MINŐSÉGE ÁLTAL BIZTOSÍTUNK ÉRTÉKET
ÜGYFELEINK SZÁMÁRA, ÉS SOHA NEM MÉLTÁNYTALAN, KORRUPT VAGY JOGSÉRTŐ
GYAKORLATOK ALKALMAZÁSA RÉVÉN.
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ÜGYFÉLFÓKUSZ

MINDENBEN, AMIT TESZÜNK, MEGBECSÜLT ÉS
MEGBÍZHATÓ PARTNEREK VAGYUNK

Termékeink és szolgáltatásaink minősége által biztosítunk értéket ügyfeleink
számára, és soha nem méltánytalan, korrupt vagy jogsértő gyakorlatok
alkalmazása révén.
Törekszünk ügyfeleink várakozásán felül teljesíteni
A felelősségvállalás azt jelenti, hogy becsülettel kommunikálunk ügyfeleinkkel, és
elvárásaiknak megfelelő vagy azokat meghaladó termékeket és szolgáltatásokat
biztosítunk a számukra. Úgyszintén törekszünk olyan termékeket és szolgáltatásokat
biztosítani, amelyek megfelelnek a legmagasabb minőségi szabványoknak. A
hatékony ügyfélközpontúság része, hogy elsősorban a minőségi követelményeket
tartjuk szem előtt, és folyamatosan törekszünk jobb eredmények elérésére.
Üzleti partnereinkkel betartatjuk minőségi elvárásainkat, és igazságosan
bánunk velük
Minden velünk együttműködő harmadik féltől elvárjuk, hogy a törvény, a
Kódexünkben lefektetett elvek betartásával és etikus eljárásokkal osztozzanak
feddhetetlenség melletti elkötelezettségünkben. Ellátóinkkal és más harmadik
felekkel igazságosan bánunk, és tartjuk magunkat a velük szemben vállalt
kötelezettségeinkhez. Partnereinkkel együttműködünk, hogy ügyfeleinknek
minőséget és értéket tudjunk biztosítani.
Felelősségteljes módon kínálunk fel és fogadunk el ajándékokat, étkeztetést és
vendéglátást
Tudjuk, hogy partnereink és ügyfeleink időnként szeretnék megajándékozni
egymást, együtt étkezni és egyéb üzleti vendéglátási formákat élvezni. Mindezeket
megtehetjük, ameddig azok megfelelnek az Ajándékozásról, étkeztetésről és
vendéglátásról szóló irányelvünk nek, észszerű kereteken belül történnek és
nem azt szolgálják, hogy tisztességtelen módon befolyásolják döntéseinket vagy
ügyfeleink és üzleti partnereink döntéseit.
Ajándékok vagy megvendégelés felkínálása vagy elfogadása előtt ellenőriznünk
kell, hogy azok megengedettek-e ügyfelünk vagy üzleti partnerünk irányelvei
értelmében. Úgyszintén meg kell bizonyosodnunk afelől, hogy a kölcsönös
ajándékozások, az étkeztetések vagy a vendéglátás kifizetése megfelelnek a
helyi törvényeknek. Egyes országokban kormányhivatalnokoknak tilos elfogadni
bármilyen ajándékot vagy értéket.
Emellett minden ajándéknak, étkeztetésnek vagy vendéglátásnak, melyet egy
egészségügyi szakembernek biztosítunk, meg kell felelnie A Smiths egészségügyi
szakemberekkel való kapcsolattartásról szóló irányelve előírásainak.
További információkért kérjük, olvassa el az Ajándékozásról, étkeztetésről és
vendéglátásról szóló irányelvünket.

PÉLDA
KÉRDÉS: Joseph egy városon kívül szervezett
iparági konferencián vesz részt pénteken,
visszafele pedig szombaton utazik majd. Egy
kereskedő, akinek szerződése hamarosan
megújításra kerül, felajánlott Josephnek, aki részt
vállal a szerződés-megújítás átvizsgálásában, egy
drága golfpartit egy exkluzív golfparadicsomban,
távozása előtt, a szombati napon. Lévén hogy ez
Joseph szabadidejében esedékes, rendben van-e,
hogy elfogadja?
VÁLASZ: Nem, nincs rendben. Kerülnünk kell a
potenciális befolyásolásnak még a látszatát is,
és efféle körülmények között soha ne fogadjunk
el bőkezű vendégszeretetet. Ha bizonytalan az
ajándékozás vagy megvendégelés helyénvalóságát
illetően, olvassa el az Ajándékozásról, étkeztetésről
és vendéglátásról szóló irányelvünket, vagy
kérjen útbaigazítást felettesétől vagy az Etikai és
megfelelőségi hivataltól.

AJÁNDÉKOK, ÉTKEZÉSEK
ÉS REPREZENTÁCIÓ
• Az ajándékok, étkeztetések és vendéglátások
költségeit pontosan és megfelelően kell
kivezetni, elszámolni és nyilvántartásba venni
az Ajándékok jegyzőkönyvében (ahol ezt az
irányelvek megkövetelik).
• Az Ajándékok jegyzékét arra is használjuk,
hogy feltüntessünk minden olyan ajándékot,
amely meghaladja az Ajándékozásról,
étkeztetésről és vendéglátásról szóló
irányelvünkben pontosított küszöbértékeket.
• Soha nem adunk vagy fogadunk el
ajándékot készpénz vagy készpénzhelyettesítő fizetési eszköz formájában
(pl. utalványok, ajándékkártyák, bankkártyák,
térítvények, kuponok vagy játékzsetonok).
• Soha nem kínálunk és nem fogadunk el
olyan ajándékot, étkezést vagy vendéglátást,
ami megvesztegetésnek tekinthető.
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PÉLDA
KÉRDÉS: Sandrának van egy ügyfele, akiről
azt gyanítja, hogy olyan terméket készül
megvásárolni, amely egy szankció alatt álló
országba kerül elszállításra. Bár az ügyfél
bizonygatja, hogy a termék egy olyan országban
kerül végfelhasználásra, amely nem áll szankció
alatt, Sandra továbbra is gyanakodik. Nem akarja
magára haragítani az ügyfelet és ezzel elveszíteni
az üzletet. Hogyan járjon el?
VÁLASZ: Sandrának meg kell bizonyosodnia,
hogy a termék a megfelelő jóváhagyások vagy
engedélyek nélkül nem kerül olyan helyre, amely
szankciók vagy embargó alá esik, még abban az
esetben is, ha ezzel esetleg kockáztatja, hogy
elveszíti az üzletet. Sandrának segítséget kell
kérnie a kereskedelmi megfelelőségért felelős
tisztviselőhöz. Emellet el kell olvasnia az exportés importellenőrzési irányelvet is.
PÉLDA
KÉRDÉS: Rahul-hoz beérkezett egy sürgős
rendelés egy régi ügyféltől, aki olyan terméket
szeretne megvásárolni, amelyhez James szerint
szükség lehet exportengedélyre. Korábbi
tapasztalataiból tudja, hogy egy engedély
megszerzése néha több hétbe vagy akár ennél is
több időbe kerülhet. Ugyanakkor egészen biztos
abban is, hogy senkinek nem tűnne fel, ha a
termékek engedély nélkül kerülnének kiszállításra.
Az ügyfél évek óta jó vásárlója a Smithsnek,
azonban közismerten nem tűri a szállítási
késedelmeket. Jó ötlet, ha James kockáztat?

Betartjuk a kereskedelmi előírásokat és tilalmakat
Nemzetközi társaság lévén világszerte szállítjuk termékeinket és szolgáltatásainkat.
Be kell tartanunk minden alkalmazandó export- és importellenőrzési eljárást,
gazdasági szankciót, bojkottellenes és egyéb kereskedelmi törvényt, szabályozást,
irányelvet és eljárást. Ez érvényes mindenhol, ahol működésünket kifejtjük
és mindenkor, amikor vásárolunk, eladunk vagy továbbítunk termékeket,
szolgáltatásokat, technológiát és szoftvereket.
Bizonyos országokra, egyénekre és szervezetekre vonatkozóan szankciók és
embargók vannak érvényben. A részükre történő eladás megfelelő engedélyek
nélkül törvényszegést jelent és súlyos következményekkel jár a Smiths és az adott
ügyletben részt vevők számára. Hogy bizonyosak lehessünk afelől, hogy a törvény
szerint járunk el, mindig ismernünk kell ügyfeleinket és termékeink végső úti
célját, valamint átvilágítást kell végeznünk, hogy biztosak lehessünk, nem adunk
el senkinek, aki egy adott kormány feketelistáján szerepel.
A kereskedelmi előírások és tilalmak gyakran igen bonyolultak és idővel
változnak. Ha bármikor felmerülnek kérdéseink vagy aggodalmaink, forduljunk a
Smiths kereskedelmi megfelelőségért felelős tisztviselőjéhez vagy a nemzetközi
kereskedelmi megfelelőségi csapathoz a Smiths Group jogi osztályán belül.
További tájékoztatásért kérjük, nézze át az Export- és importellenőrzésről szóló
irányelvünket.
A közbeszerzések szabályozásai szerint járunk el
Kormányzati ügyfeleink számára értékes partnerek vagyunk, mert teljes
mértékben követünk minden beszerzési eljárást és irányelvet. Azoknak, akik
felelősek a kormányzati ügyfelekkel való kapcsolattartásért, ismerniük kell a
kormánnyal történő üzletkötésre vonatkozó törvényeket és szabályozásokat, és
különösen oda kell figyelniük arra, hogy minden követelménynek eleget tegyenek.
Mindig pontos és teljes információval szolgálunk kormányzati ügyfeleinknek. Ha
bármikor kérdések vagy aggodalmak merülnének fel, beszéljünk a Smiths Group
jogi osztályával.

VÁLASZ: Egyáltalán nem. Rahul és a Smiths
egyaránt súlyos büntetéseket kockáztatna az
exporttörvények megszegéséért. Rahul-nak
felelőssége van a Smithsel és az ügyféllel
szemben, hogy minden alkalommal a helyes
utat válassza, és beszerezzen minden szükséges
exportengedélyt. Ha bármi kérdése adódna,
egy kereskedelmi megfelelőségért felelős
tisztviselőhöz vagy a Smiths Group jogi csoportján
belüli nemzetközi kereskedelmi megfelelőségi
csapathoz kell fordulnia, és hivatkoznia kell az
Export- és importellenőrzési irányelvre.
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CÉLOK

KÖZÖSEN TANULUNK ÉS ÚJÍTUNK A KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNYNYÚJTÁS
ÉS A SIKER ÉRDEKÉBEN.
ÚJÍTÁSSAL, KEMÉNY MUNKÁVAL ÉS ODAADÁSSAL GYŐZEDELMESKEDÜNK.
SZENVEDÉLYÜNK RÉSZE AZONBAN, HOGY ÚGY ÉRJÜNK EL SIKEREKET,
HOGY KÖZBEN VISSZA IS JUTTATUNK VALAMIT.
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CÉLOK

KÖZÖSEN TANULUNK ÉS ÚJÍTUNK A KIVÁLÓ
TELJESÍTMÉNYNYÚJTÁS ÉS A SIKER ÉRDEKÉBEN.

Újítással, kemény munkával és odaadással győzedelmeskedünk. Szenvedélyünk
része azonban, hogy úgy érjünk el sikereket, hogy közben vissza is juttatunk valamit.
Óvjuk környezetünket
Szenvedélyesen óvjuk környezetünket. Törekszünk minimalizálni ökológiai
lábnyomunkat, valamint csökkenteni, újra felhasználni, visszanyerni és
újrahasznosítani, ahol csak lehet.
Helyénvaló politikai tevékenységekbe bocsátkozunk
Felismerjük annak fontosságát, hogy azokban a témákban, amelyekben a Smiths
érdekelt, a kormányokon keresztül közvetlenül, a szakmai szervezeteken és egyéb
ipari testületeken keresztül pedig közvetett módon próbáljon eredményt elérni. A
kormányokkal vagy kormányügynökségekkel történő közvetlen kapcsolatfelvételt
meg kell tárgyalni a kormányzati kapcsolatok csapatunkkal. Egyénekként nem
szabad politikai tevékenységekbe bocsátkoznunk a Smiths nevében vagy olyan
Smiths leányvállalat nevében, amely politikai tevékenységet folytat, illetve
valamilyen párthoz vagy jelöltséghez kapcsolható.
Támogatjuk közösségeinket
A Smiths büszkén járul hozzá azoknak a közösségeknek a működéséhez,
amelyekben működését kifejti. Amellett, hogy munkavállalási lehetőségeket
biztosítunk és hasznos szerepet játszunk a helyi gazdaságokban, örömmel
támogatjuk a közösségi szerepvállalást jótékonysági adakozás, önkéntesség és
oktatási kezdeményezések útján.
Támogatjuk a jótékonysági célú megmozdulásokat és az olyan szervezeteket,
melyek az emberek jólétének javítására irányulnak jobb oktatási, egészségi
és környezetvédelmi körülmények kialakításával. Ez a támogatás elsősorban
az olyan projekteket célozza meg, amelyek működésünk szempontjából helyi
jelleggel bírnak vagy olyan iparágakhoz kapcsolódnak, melyekben részt vállalunk.
Szenvedéllyel végezzük munkánkat
Tudatában vagyunk a Smiths-en belüli fontos szerepünknek, és nap mint nap a
tőlünk telhető legjobbat nyújtjuk, hogy az elvárásokat teljesítsük vagy meghaladjuk.
Tiszteletben tartjuk a Smiths hírnevét
Soha nem viselkedünk vagy cselekszünk oly módon, amely árthatna a Smiths
hírnevének.
A közösségi média használatakor felelősséggel járunk el. A Smiths közösségi
médiáról szóló irányelve magában foglalja a Smiths követelményeit a közösségi
média használatát illetően olyan esetekre, amikor a Smithshez kötődő közleményeket
szeretnénk közzétenni, vagy amikor világosan kilátszik közleményeinkből, hogy
Smiths alkalmazottak vagyunk.
Ha a média vagy befektetők részéről felkeresnek bennünket, soha nem szabad
válaszolnunk a kérdésekre vagy eleget tennünk az információkéréseknek, hacsak nem
vagyunk jogosultak a Smiths nevében beszélni. A kérdéseket és információkéréseket
értelemszerűen haladéktalanul át kell irányítanunk a Smiths Befektetési
kapcsolattartási igazgatóhoz vagy a körzeti/csoportkommunikációs csapathoz.
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BEJELENTÉSEK ÉS
KÉRDÉSFELTEVÉS
Ne feledjük, hogy elsőként felettesünk
segítségére támaszkodhatunk. A vezetőknek és a a helyi vezetőség tagjainak a
nyitott ajtók politikáját kell gyakorolniuk,
és értékes forrásként kell szolgálniuk a
kérdések megválaszolásában és a támogatás nyújtásában.
Számos további lehetőség is a
rendelkezésünkre áll, ha választ
keresünk vagy jelezni szeretnénk egy
problémát:
•
•
•
•
•

Helyi humánerőforrás-gazdálkodás
Körzeti humánerőforrás-igazgatók
Smiths Group jogi osztály
Etikai és megfelelőségi hivatal
Bejelentővonal (speakout@smiths.com)

A bejelentővonalon keresztül névtelenül
jelentheti be etikai problémáját.

HASZNÁLJA ERŐFORRÁSAINKAT
PROBLÉMÁK JELENTÉSÉRE ÉS
KÉRDÉSEK FELTEVÉSÉRE
Kérdések teszünk fel és problémákat jelentünk
Minden esetben helyesen cselekszünk, nem csak akkor, ha az számunkra
kényelmes. Azonban nem mindig egyértelmű, hogy miként cselekedhetünk
helyesen. Ha olyasmit látunk, ami nem tűnik rendben valónak – ami nem felel
meg a jelen kódexnek vagy értékrendünknek –, azonnal fel kell szólalnunk.
Ennek érdekében rendelkezünk bizonyos eszközökkel a problémák jelentésére,
a kérdések feltevésére és a problémák kivizsgálására. Felszólalásunkkal
elkerülhetjük a Smithsnek és munkatársaknak okozott károkat/sérelmeket. A
Smiths vezetősége elkötelezetten gondoskodik arról, hogy senki, aki felszólal,
ne szenvedjen semmilyen megtorlást a felszólalás következményeként, és hogy
minden bejelentést alapos vizsgálatnak vessenek alá.
Ha bármely jelentéstételi eszközt igénybe vesz, bejelentését a lehetőségekhez
mérten bizalmasan fogják kezelni, a vállalat pedig megfelelőképpen és
haladéktalanul foglalkozni fog a felvetett kérdésekkel vagy a jelentett
problémákkal.
Minden bejelentést megfelelően és haladéktalanul megvizsgálunk, illetve döntést
hozunk az ügyében a rendelkezésre álló feltételek és információk alapján.
Emlékeztetjük, hogy kérdések feltevésekor és a problémák jelentésekor soha
nem kell megtorlástól tartania. Ha úgy érzi, hogy megtorlásban részesült vagy
tudatában van potenciálisan megtorló intézkedéseknek, haladéktalanul keresse
fel a humánerőforrás osztályt vagy a Smiths etikai és megfelelőségi hivatalát.
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