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LEVÉL MIKE

HAYFORD-TÓL
Kedves csapattagok!

Az NCR 138 éve a tisztességre és az innovációra építi hírnevét. 
Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy üzleti tevékenységünket 
a legmagasabb etikai normáknak szerint, az összes vonatkozó 
jogszabálynak, szabálynak és előírásnak megfelelően, 
tisztességesen végezzük.

A jelen Kódex meghatározza üzleti magatartási normáinkat, és 
mindent, amit vállalatként teszünk, a közös értékeinknek és az 
ügyfeleinkre való összpontosításunknak rendel alá. Mi mindannyian 
felelősek vagyunk magunk és egymás felé azért, hogy az NCR üzleti 
tevékenységét a legnagyobb tisztességgel végezzük.

Hírnevünk az egyik legfőbb értékünk. Ez azonban nem olyasvalami, 
ami eleve adott, és mindig ennek kell lennie az alapnak, amelyre 
építünk, és amely alapján növekszünk. 

Mike Hayford
Vezérigazgató
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Hogyan igazodhat el...

Navigációs sáv
A témakörök között bármikor lépkedhet, ha 
rákattint a navigációs sávon lévő bármelyik címre.

Az épp megtekintett témakör
vastag betűkkel látható.

Ikonok

Ezek az ikonok hiperhivatkozásokkal rendelkeznek bizonyos 
szabályzatokhoz és dokumentumokhoz,  
ám ezek eléréséhez kapcsolódnia kell a 
vállalati hálózathoz.

A szófelhők további kapcsolódó tartalmakra vagy fontos 
információkra mutatnak a dokumentumon belül.

Felhők

Reflektorfény
 

A reflektorfény fontos információkra hívja fel a 
figyelmet; ezt ne hagyja ki!

Ez a felhő megmutatja, hogy hol találhat további  
információkat egy témával kapcsolatban, és egy 
vagy két dokumentum ikon is látható mellette.

Bizonyos esetekben segítségre van szükségünk a 
döntési útvonalon, vagy útmutatásra van szükségünk, 
és ez a felhő választ adhat a kérdésünkre. 

Ez a felhő gyors tényeket, kiváló példákat és 
ellenőrzőlistákat tartalmaz, ha gyors 
referenciára vagy megerősítésre van szüksége.

A bal és a jobb nyíllal 
az előző / következő 
oldalra léphet.

Mi  
van  

akkor, 
ha?

Láss
többet

Gyors
bepillantás



NCR Corporation | Magatartási kódex | 2022 4

SegédletekTudatosság Tulajdon Felelősségre vonhatóság Tisztesség Közösség Tartalom

Levél vezérigazgatónktól    2

TUDATOSSÁG  5

Közös értékeink  6

Mi, ki és miért  7

Szabályzatok  8

Problémák jelentése  11

TULAJDON  13

Informatikai infrastruktúra  14

Műszaki szabványok  16

Vagyon és tulajdon  17

Szellemi tulajdon  18

FELELŐSSÉGRE VONHATÓSÁG  19

Összeférhetetlenségek  20

Vállalati nyilvántartások  22

Bizalmas információk  23

Megfelelőség  25

TISZTESSÉG  26

Megvesztegetés- és korrupcióellenes jogszabályok  27

Piaci verseny  29

Befektetési szabályok és „bennfentes kereskedelem”  31

Kereskedelmi megfelelőség  33

KÖZÖSSÉG  35

Diszkriminációmentesség és méltányosság  36

Biztonságos munkakörnyezet  38

Ajándékok és hozzájárulások  39

Emberi jogok  41

Közösségi média  43

SEGÉDLETEK  44

Tartalomjegyzék



5NCR Corporation | Magatartási kódex | 2022

SegédletekTartalom Tudatosság Tulajdon Felelősségre vonhatóság Tisztesség Közösség 

TUDATOSSÁG
Közös értékek
Mi, ki és miért
Szabályzatok

Problémák jelentése
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Közös értékeink
Az NCR mindig is ügyfeleinkre, az alkalmazottakra, az innovációra és a győzelemre összpontosított, és ez a jövőben sem lesz másképp. Közös értékeink 
nem csak papíron léteznek. Ezek irányítják a magatartásunkat, meghatározzák, hogyan végezzük üzleti tevékenységünket, és befolyásolják, hogyan 
működünk együtt egymással, ügyfeleinkkel, partnereinkkel, beszállítóinkkal és azokkal közösségekkel, amelyekben tevékenykedünk. Közös értékeinknek 
köszönhetően vagyunk sikeresek több mint 100 éve.

Vezető szerepünk van abban, ahogyan a világ üzleti kapcsolatai, interakciói és ügyletei épülnek, mert azt tesszük, amit ígérünk, mindig felelősségteljesen.
OneNCR-ként a nézőpontok széles skáláját tartjuk szem előtt, amikor merész, új ötletekkel állunk elő, biztosítva, hogy minden, amit létrehozunk, 
mindenki számára előnyös legyen, akivel együtt dolgozunk. Mindig megkeressük a miérteket, soha nem hagyunk fel  a fejlesztésekkel, és soha nem 
hátrálunk meg, ha nehéz kihívásokkal kell szembenéznünk - még akkor sem, ha ez változásokkal jár. Újragondoltuk alapvető értékeinket, amelyeket 
méltán neveztünk el úgy, hogy Customer F.I.R.S.T., tehát az ügyfél az első.

SegédletekTartalom Tudatosság Tulajdon Felelősségre vonhatóság Tisztesség Közösség 

Customer, azaz maga 
az Ügyfél

Minden ügyfelet úgy 
kezelünk, mintha az 

egyetlen ügyfelünk lenne 
- és ő az első számú 

prioritásunk.

Fun,  
azaz Öröm

Örömet lelünk a 
munkánkban - vidámak, 

produktívak, 
céltudatosak vagyunk, és  

örülünk egymásnak.

Innovation, azaz 
Innováció

Tanulunk, merészen 
törekszünk az 
innovációra, és 

egyszerű megoldásokat 
alkalmazunk a bonyolult 

problémákra.

Respect,  
azaz Tisztelet

Tiszteljük egymást, 
mindenkit befogadunk,  
empátiával irányítunk,  

és jobbá tesszük  
közösségeinket. 

Success,  
azaz Siker

Úgy biztosítjuk az NCR  
sikerét, hogy a legjobbat 

nyújtjuk, és az elejétől 
a végéig vállaljuk a 

felelősséget.

Teamwork, azaz 
Csapatmunka
Egy csapatként 

dolgozunk, határok 
nélkül,  globálisan 

gondolkodva.
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Mi?
Az NCR Magatartási kódex („Kódex”) útmutatásként és hivatkozási pontként szolgál az NCR közös 
értékeinek megőrzéséhez. Meghatározza azokat a legalapvetőbb normákat, amelyekkel üzleti 
tevékenységünk során kifejezhetjük közös értékeinket. Belső szabályzataink további, részletes 
információkat tartalmaznak, amelyek tovább részletezik a jelen Kódexben megfogalmazott elvárásokat.

Ki?

Miért?

Az NCR minden igazgatójának, tisztviselőjének, alkalmazottjának, alvállalkozójának, megbízottjának 
és az NCR-t képviselő vagy annak nevében eljáró bármely más személynek el kell olvasnia, meg kell 
ismernie és be kell tartania a jelen Kódexet. A Kódexet megszegő alkalmazottakat fegyelmi eljárás 
alá vonjuk, amely akár a munkaviszony megszüntetését is maga után vonhatja.
Senki sem utasíthatja Önt arra, hogy megszegje a jelen Kódexet, és erre Ön sem utasíthat másokat, 
még akkor sem, ha ez valamilyen okból előnyösnek tűnhet a számunkra. Ha a jelen Kódex bármely 
rendelkezése ellentétes az alkalmazandó joggal, akkor az ellentmondást jelentenie kell Etikai és 
megfelelési irodánknak, hogy az megfeleljen a jogszabályban foglaltaknak.
Ezenkívül, a törvénysértő alkalmazottak személyesen is felelősségre vonhatók.
A jelen Kódex bármely rendelkezése alóli felmentéshez a jogi osztályvezető, illetve az igazgatótanács 
jóváhagyása szükséges, ha a felmentést valamely vezető tisztségviselő vagy igazgató kéri.

Az etikus magatartás és a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás jelentős 
előnyökkel szolgálhat vállalatunk számára.

Például:
 - Bevonzza az ügyfeleket vállalatunk 

termékeihez, és ezáltal növelhetjük az 
eladásokat és a nyereséget.

 - Motiválja az alkalmazottakat, hogy 
velünk maradjanak, csökkentve 
a fluktuációt és növelve a 
termelékenységet.

 - Bevonzza vállalatunkhoz a legnagyobb 
tehetségeket.

 - Olyan befektetőket vonz, akik 
fokozott figyelmet szentelnek a 
feddhetetlenségnek, a társadalmi 
felelősségvállalásnak és az etikus 
magatartásnak.
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Szabályzat   főnév (1)

többesszám: szabályzatok
1) a döntésekhez szolgáló iránymutatásra és a racionális 

eredmények elérésére szolgáló alapelvek tudatos rendszere. 
A szabályzat egy szándéknyilatkozat, amely eljárás vagy 
protokoll formájában kerül végrehajtásra.

A Vállalatirányítási szabályzatok (Corporate Management Policies, 
CMP-k) határozzák meg az üzleti tevékenységünk módját, és funkciók 
szerint szerveződnek, mint például: Foglalkoztatás (pl. áthelyezés), 
Javadalmazás (pl. szabadságok), és Jogi (pl. szerzői jog).

Vállalati pénzügyi és számviteli szabályzatok (Corporate Finance 
and Accounting Policies, CFAP-k) segítik a számviteli és pénzügyi 
műveletek következetes alkalmazását és ellenőrzését az NCR-en belül.

A helyi, osztályon belüli és a funkcionális szabályzatok, eljárások 
és szabványok bizonyos irodákra vagy osztályokra vonatkoznak, és 
gyakran a jog, a szabályozások vagy különleges körülmények irányítása 
alá tartoznak.

A szabályzatok támasztják alá Magatartási kódexünket, valamint 
további részleteket és keretet biztosítanak vállalatunk céljainak és 
célkitűzéseinek eléréséhez.

Továbbá:
 - Lefektetik az NCR elvárásait,
 - Elősegítik a törvényeknek és rendeleteknek való megfelelést,
 - Segítenek a következetesség fenntartásában az NCR-en belül, 

valamint
 - Útmutatást nyújtanak a döntések meghozatalához.

Minden alkalmazottnak be kell tartania a vállalat által lefektetett 
vállalati szabályzatokat, beleértve a kiegészítő helyi szabályzatokat 
és eljárásokat is.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx
https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Finance-and-Accounting-Policies.aspx
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Reflektorfény
 

Etika és megfelelőség
Ahogyan az is fontos, hogy mit teszünk, vállalatunk történetéről az is sokat 
elárul, hogy mit nem teszünk. Mindig megkeressük a miérteket, soha 
nem hagyunk fel  a fejlesztésekkel, és soha nem hátrálunk meg, ha nehéz 
kihívásokkal kell szembenéznünk - még akkor sem, ha ez változásokkal jár.

Végső soron nem a szavaink, hanem a tetteink mutatják meg, hogyan 
végezzük üzleti tevékenységünket az NCR-nél. Etikai és megfelelőségi 
osztályunk azon dolgozik, hogy évről évre támogassa vállalatunkat e fontos 
szabályzatok betartásában.

Az Etikai és megfelelési csoport felügyeli a 
jelen Kódexnek, a közös értékeknek és a belső 
szabályzatoknak való megfelelést.
Az Etikai és megfelelőségi osztály független az üzleti 
tevékenységtől és a vállalat minden más funkciójától, 
és közvetlenül a jogi osztályvezetőnek tartozik 
beszámolási kötelezettséggel.
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Mi  
van  

akkor, 
ha?

Elolvasta a szabályzatot, de nem biztos benne, hogy teljes 
mértékben vonatkozik-e az Ön helyzetére, vagy még mindig 
nem biztos abban, hogy mit kell tennie? Íme néhány lépés, 
amely segít a helyes válaszhoz eljutni:

1. Mivel az NCR szabályzatainak célja, hogy segítsenek a 
döntéshozatalban, az első lépés az, hogy hozzájusson a 
vonatkozó szabályzatokhoz, és figyelmesen elolvassa azokat.

2. Ha a szabályzat tanulmányozása nem segít, és még mindig 
nem tudja alkalmazni/értelmezni a helyzetére vonatkozóan, 
vitassa meg a szabályzatot vezetőjével.

3. Még mindig vannak kérdései? Forduljon az Etikai és 
megfelelőségi irodához.

mailto:CE230007%40ncr.com?subject=Policy%20question
mailto:CE230007%40ncr.com?subject=Policy%20question
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Problémák jelentése
Ha kétségei vannak, és nem tudja, hogy mit kell tennie, vesse fel aggályait a vezetőjének, 
vagy az Etikai és megfelelőségi iroda felé. Ha olyan magatartásra gyanakszik, vagy olyan 
magatartásról szerez tudomást, amely sértheti a jelen Kódexet, azonnal jeleznie kell 
aggályait az Etikai és megfelelőségi iroda felé.

Nem tűrjük, hogy bárkit megtorlás érjen, aki jóhiszeműen bejelentést tesz. A jóhiszemű 
bejelentés olyan bejelentés, amelyet őszintén és jó szándékkal tesznek, és nem számít, 
hogy a bejelentésben megfogalmazott gyanú végül beigazolódik-e vagy sem. 

Ha nem szeretné felfedni személyazonosságát az 
Etikai és megfelelőségi iroda előtt, a törvény által 
megengedett esetekben névtelenül is felteheti 
kérdéseit és jelentheti aggályait.  Fegyelmi 
eljárást indítunk bárki ellen, aki megtorlást kíván 
alkalmazni egy jóhiszeműen bejelentést tevő 
személlyel szemben, ami akár a munkaviszony 
megszüntetését is maga után vonhatja.

Reflektorfény
 

A Bridge jobb felső sarkában megtalálhatja a Magatartási 
kódex, a AlertLine és a Szabályzatok linkjeit.
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Elvárjuk, hogy üzleti tevékenysége során betartsa a jelen Kódexben 
foglaltakat. Ha tudomására jut a Kódex valamilyen módon történő 
megsértése, illetve felmerül ennek gyanúja, elvárjuk, hogy jelentse a 
helyzetet az Etikai és megfelelőségi iroda felé.

Etikai és megfelelőségi irodánk kivizsgál minden olyan bejelentést, amely a közös 
értékek, a Magatartási kódex és a szabályzatok vélt megsértésére vonatkozik. 
Ön nem folytathat vizsgálatot feltételezhető jogsértésekkel kapcsolatban. 
Annak érdekében, hogy minden ügy kezelése bizalmasan és következetesen 
megtörténjen, minden ügyet az Etikai és megfelelőségi iroda vizsgál ki. 

Ha kétségei vannak, gondolja át az alábbiakat:
 - Ellentétes-e ez a vállalat szabályzatával vagy a 

jogszabályokkal?
 - Miért tűnik helytelennek az adott helyzet?
 - Hogyan érint ez majd engem?
 - Hogyan érinti majd ez a részvényeseket?

Vizsgálatok

Mi  
van  

akkor,  
ha?

Ha látott valamit - mondja el!
Bármilyen módon, ahogyan Önnek megfelelő:

Beszéljen közvetlen felettesével, és 
próbálják megoldani a problémát.

Beszéljen helyi HR terület üzleti partnerével.
Derítse ki a HR Centralon keresztül, hogy ki az 
illetékes HR üzleti partner.

Küldjön e-mailt az Etikai és megfelelőségi 
csapatnak, és vesse fel a problémát közvetlenül 
az Etikai és megfelelőségi irodának.

Küldjön be egy AlertLine-jelentést egy 
harmadik fél birtokában lévő eszközön 
keresztül, névtelenül.

Nyisson egy ügyet a HR Centralon 
keresztül a problémával kapcsolatban, 
ők a nap 24 órájában elérhetőek.
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TULAJDON
Informatikai 

infrastruktúra
Műszaki szabványok
Vagyon és tulajdon
Szellemi tulajdon
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Tisztesség Közösség Segédletek

Informatikai infrastruktúra
Informatikai infrastruktúránk („IT”) szerverekből, hálózatokból, 
munkaállomásokból, laptopokból, mobil eszközökből, kommunikációs 
berendezésekből, elektronikus adathordozókból és tárolóeszközökből 
áll, amelyeket közvetlenül a vállalat, illetve a vállalat szerződéses 
szolgáltatói üzemeltetnek. Mindezeket általában csak üzleti célokra 
szabad felhasználni, bár alkalmanként a személyes használat is 
engedélyezett lehet.

Nem használhat személyes e-mail fiókokat (például Gmail) üzleti 
ügyek intézésére, és nem küldhet bizalmas információkat vagy 
dokumentumokat személyes e-mail fiókjaiba.
A hatályos jogszabályok által megengedett esetek kivételével, minden 
jogot fenntartunk arra, hogy áttekintsük az IT-infrastruktúrán keresztül 
küldött, kapott vagy tárolt összes információt.

Reflektorfény
  A mi dolgunk, hogyan használjuk személyes 

eszközeinket, de amikor munkára használjuk 
őket, vagy az NCR informatikai infrastruktúrájához 
való csatlakozásra, akkor rájuk is a jelen Kódex és 
szabályzataink vonatkoznak.

Információbiztonsággal vagy az informatikai infrastruktúrához való 
jogosulatlan hozzáféréssel kapcsolatos kérdések vagy aggályok esetén 

forduljon az Információbiztonsági osztályhoz.

Ha gyanús e-mailt kap vagy adathalász kísérletet észlel, akkor küldje el 
mellékletként a Reports.SPAM@ncr.com címre.

Adatvédelemmel vagy adatvédelemmel kapcsolatos kérdések vagy 
aggályok esetén forduljon az Adatvédelmi irodához.

Ha azt gyanítja, hogy egy eszköz vírussal/malware-rel fertőzött, 
forduljon közvetlenül a Kibervédelmi központhoz a 808-7448 

tárcsázásával az NCR bármely irodájából, vagy a +1 678 808-7448  
tárcsázásával bármely külső telefonról. 

Gyors
bepillantás

mailto:Information.Security%40ncr.com?subject=Question
mailto:Reports.SPAM%40ncr.com?subject=SPAM%20report
mailto:Office.Privacy%40ncr.com?subject=Data%20Privacy%20question
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Ne használjon peer-to-peer vagy torrentszoftvert, ne telepítsen 
játékokat vagy anonim proxyprogramokat.

Ezek a programok és tevékenységek azon túl, hogy terhelik a hálózatot, 
gyakran rosszindulatú kódokat, például kémprogramokat telepítenek, 
amelyek kárt tehetnek az NCR informatikai infrastruktúrában.

A CMP #1404 az  
Informatikai infrastruktúrára 
vonatkozó  
szabályzatunk.

Láss
többet

A korábbiakban az alábbi szoftverek okoztak rosszindulatú 
szoftverproblémákat:
 - Tor böngésző
 - Utorrent
 - Bittorrent
 - Xunlei -  más néven Thunder
 - FDM vagy freedownloadmanager.

Általában kerülje a játékok és filmek letöltését is - az ilyen fájlok gyakran 
tartalmaznak rosszindulatú programokat.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp1404.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article


16

SegédletekKözösség 

NCR Corporation | Magatartási kódex | 2022

Tartalom Tudatosság Tulajdon Felelősségre vonhatóság Tisztesség

Műszaki szabványok

Nyílt
forráskód

Számos szervezet foglalkozik műszaki szabványok 
kidolgozásával vagy terjesztésével.

Ha műszaki szabványügyi testületekkel vagy 
munkacsoportokkal kíván együttműködni, 
különösen a műszaki szabványokkal kapcsolatban, 
és azok benyújtása előtt, kérnie kell a Jogi osztály 
előzetes írásbeli jóváhagyását.

A nyílt forráskód általában olyan 
szoftverkódra utal, amely nyílt 

fejlesztési folyamatot alkalmaz, és 
amely a forráskódot is tartalmazza.

Az NCR dönthet úgy, hogy különböző célokra 
nyílt forráskódú összetevőket használ. Ez a 

forráskód díjmentesen elérhető, és lehetővé teszi a 
felhasználók számára az ebből származó szoftverek 

használatát, módosítását és terjesztését. 

Az NCR tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait, és 
szigorúan be kell tartania azokat a licenckövetelményeket, 
amelyek alapján a nyílt forráskódú szoftvereket terjesztik. 

Mielőtt nyílt forráskódú szoftverkomponenseket használna az 
NCR bármely termékével, szolgáltatásával vagy belső projektjével 

együttesen, előzetes írásbeli jóváhagyást kell kérnie a CTO 
szervezet technikai csapataitól és a Jogi osztálytól.
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Vállalati vagyon
és tulajdon
Mindannyiunk kötelessége megvédeni a vállalati eszközöket 
az elvesztéssel, eltulajdonítással vagy nem engedélyezett 
felhasználással, illetve közzététellel szemben.

Ezek a vagyoni eszközök magukban foglalják a tárgyi eszközöket 
(például számítógépes berendezések és bútorok) és nem anyagi 
jellegű javakat (például bizalmas információk és adatok). 

A vállalat vagyoni eszközei többek között a következők:
 - védjegyek és szolgáltatási védjegyek;
 - forráskódok, üzleti titkok, személyes adatok,
 - bizalmas információk, pénz és bankkártyák;
 - földterületek és épületek;
 - nyilvántartások;
 - járművek;
 - kulcsok és azonosító kártyák, műszaki berendezések, beleértve a 

nyomtatókat, szkennereket, fénymásolókat és telefonokat;
 - számítástechnikai eszközök és szoftverek;
 - Internet, intranet és egyéb hálózatok;
 - selejtes és elavult berendezések.
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Szerzői jogok és szellemi tulajdon
A szellemi tulajdont a szellemi tulajdonra (IP) vonatkozó jogszabályok védik a jogosulatlan felhasználástól, sokszorosítástól, terjesztéstől, 
megjelenítéstől és bemutatástól. A szellemi tulajdonjogok megsértése jogi szankciókat vonhat maga után, és bizonyos esetekben a saját szellemi 
tulajdonjogainkra is hátrányos hatást gyakorolhat. Mindannyiunk feladata, hogy megvédjük a vállalat szellemi tulajdonjogait, és tiszteletben tartsuk a 
harmadik felek szellemi tulajdonjogait. Az NCR védjegy több mint 70 országban van bejegyezve.

A védjegyek általában az árukon és szolgáltatásokon feltüntetett márkaneveket és logókat védik.
A szerzői jogok az eredeti írásos, művészeti vagy irodalmi alkotásokat védik.
A szabadalmak találmányokat védenek.

NCR AlohaTM

NCR SelfServTM
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Összeférhetetlenség
Vállalati nyilvántartások

Bizalmas információk
Megfelelőség
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NCR Corporation | Magatartási kódex | 2022

Tudatosság TulajdonTartalom Felelősségre vonhatóság

 

20

SegédletekKözösség Tisztesség

Összeférhetetlenség
Mindig a vállalat érdekeit szem előtt tartva kell eljárnia, amikor a nevünkben külső 
felekkel üzleti tevékenységet folytat. Összeférhetetlenség akkor merül fel, amikor 
ebben valakit személyes érdekei befolyásolnak, vagy úgy tűnik, mintha személyes 
érdekei befolyásolnák a cselekvését. Az összeférhetetlenségnek számos oka 
lehet, beleértve a személyes tevékenységeket, érdekeket és kapcsolatokat. Nem 
folytathat semmilyen üzleti tevékenységet, ha olyan összeférhetetlenség áll fenn, 
vagy annak akár csak a látszata áll fenn, amely befolyásolhatja azt a képességét, 
hogy vállalatunk érdekeinek megfelelően járjon el.

Ha Önhöz kapcsolódóan összeférhetetlenség áll fenn, vagy ha olyan helyzet 
áll elő, amely alapján úgy tűnik, hogy Önhöz kapcsolódó összeférhetetlenség 
áll fenn, akkor ezt a helyzetet be kell jelentenie a vezetőjének. A vezetője 
megbeszéli az ügyet az Etikai és megfelelőségi tisztviselővel, az érdekellentét 
megoldása és a megfelelő intézkedések érdekében. A tényleges vagy lehetséges 
érdekellentétek feltárása kötelező.

Reflektorfény
 

Ne feledje, hogy nem lehetséges minden potenciális összeférhetetlenségi 
szituációt felsorolni. Ha nem biztos benne, hogy egy helyzet 
összeférhetetlenségnek minősül-e, forduljon vezetőjéhez, az illetékes HR 
üzleti partnerhez vagy az Etikai és megfelelőségi irodához.

A CMP#901 további 
részleteket tartalmaz az  
összeférhetetlenséggel 

kapcsolatban

Láss
többet

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0901.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article


NCR Corporation | Magatartási kódex | 2022 21

SegédletekTudatosság Tulajdon Tisztesség Közösség Tartalom Felelősségre vonhatóság

Tájékoztassa vezetőjét, hogy tekintse át a helyzetet, és 
kérjen iránymutatást arra vonatkozóan, hogy elfogadhatja-e 
a pozíciót. Ezután, tegyen bejelentést a pozícióról az Etikai 
és megfelelőségi osztály felé.  Teljes mértékben meg kell 
ismernünk az adott pozíciót, mielőtt megállapíthatnánk, hogy 
az nem okoz összeférhetetlenséget az Ön NCR-nél betöltött 
pozícióját érintően.

Megkeresték Önt, hogy legyen egy másik 
vállalat igazgatótanácsának tagja.

Összeférhetetlenség akkor állhat fenn, ha:

 - Ön egy másik munkát is elvállal, ami elvonja a figyelmét az 
NCR-hez köthető feladataitól. Előfordulhat, hogy lehetetlen 
teljes mértékben és megbízhatóan ellátni mindkét 
feladatot.

 - Ön olyan személy munkavégzését felügyeli, vagy olyan 
személlyel folytat üzleti tevékenységet, akivel szoros 
személyes kapcsolatban áll, vagy ha Ön és családtagja 
ugyanannál az NCR szervezetnél dolgozik. Ez tényleges 
vagy látszólagos összeférhetetlenséget okozhat, mert 
mások kivételezésre gyanakodhatnak, akár fennáll az 
érintett helyzet, akár nem.

 - Ön befektet valamelyik beszállítónknál, ügyfelünknél, 
üzleti partnerünknél vagy versenytársunknál.

 - Ön az NCR nevét vagy tulajdonunkat vagy információinkat 
- jóváhagyás nélkül - egy jótékonysági, szakmai vagy 
közösségi szervezet támogatására használja fel.

 - Ön egy olyan üzleti lehetőséget szerez meg, amely 
valamilyen módon kapcsolódik az NCR-hez.

Gyors
bepillantás

Mi  
van  

akkor,  
ha?
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Pontosság és megőrzés: Vállalati nyilvántartások
Kötelességünk pontos és teljes dokumentációt vezetni a pénzügyi, jogi, továbbá a vezetőséggel szembeni kötelezettségeink teljesítése érdekében.  
Ezt az információt a vevők, a beszállítók, a részvényesek, a munkavállalók és az állami szervek felé fennálló kötelezettségeink teljesítéséhez használjuk 
fel. Mindenki köteles követni a belső szabályozásainkat és eljárásainkat, hogy minden tranzakcióra engedély alapján kerüljön sor, a vagyoni 
eszközeinket illetően megfelelő óvintézkedések álljanak rendelkezésre a jogosulatlan vagy illetéktelen használattal szemben, továbbá hogy minden 
tranzakció megfelelően rögzítésre és jelentésre kerüljön a belső szabályzatunknak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Pénzügyi jelentéseink pontossága fontos, mind az elkészítésük idejét, mind a 
tartalmukat és a megfelelő kísérő dokumentációt illetően.

Tájékoztatnia kell a vállalati kontrollert vagy a regionális kontrollert, ha olyan 
lényeges nem pénzügyi vagy pénzügyi információról szerez tudomást, amely 
hatással van a vállalatra, illetve olyan információról, amely a vállalat számára 
nyereséget vagy veszteséget eredményezhet. Az Etikai és megfelelőségi iroda 
segíthet a bejelentés elkészítésében. Ezen információkat szabályosan kell 
nyilvántartani, feldolgozni, összefoglalni és jelenteni a felső vezetőségnek, hogy 
időben döntést hozhassanak a szükséges nyilatkozatokról. 

Az adatok megfelelő dokumentálása azért 
fontos, mert az biztosítja a rendszerezettséget, 
valamint azt, hogy az adatok tárolása megfelel 
a vállalati, a hatósági és egyéb előírások 
támasztotta igényeknek.

A CFAP #111 
a Nyilvántartás 
megőrzési 
szabályzatunk

Láss
többet

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/CFAPpolicies/CFAP0111.rtf&sourceid=2288&utm_campaign=2288&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Finance-and-Accounting-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Bizalmas információk

Ha jogos üzleti céllal rendelkezik bármilyen bizalmas információ nyilvánosságra hozatalához, 
konzultáljon a Jogi osztállyal, hogy a nyilvánosságra hozatal előtt gondoskodhasson a megfelelő 
védelemről.

A CMP#926 további 
részleteket tartalmaz  
a bizalmas 
információkkal 
kapcsolatban.

Láss
többet

A bizalmas információk közé tartozik minden nem nyilvános információ, valamint minden olyan 
információ, amelynek nyilvánosságra hozatala egyébként káros lenne annak tulajdonosára vagy 
az ügyfelekre nézve. A bizalmas információk, beleértve a saját bizalmas információinkat és a 
ránk bízott bizalmas információkat, még a vállalaton belül sem hozhatók nyilvánosságra, kivéve 
a törvény által előírt vagy a szabályzatunk által megengedett eseteket.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/CorpPolicies/CMPPolicies/cmp0926.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Néhány példa a bizalmas információkra:

 - Kereskedelmi titkok és szakértelem
 - Kutatás és fejlesztés, köztük a találmányok, szabadalmi kérelmek, valamint 

a műszaki és labornaplók
 - Vásárlói, részvényesi és beszállítói listák és információk
 - Hálózatkezelői információk
 - Bizalmas gyártási folyamatok és eljárások
 - Forráskódok
 - Üzleti stratégiák és eredmények, terméktervek, be nem jelentett 

termékekre és szolgáltatásokra, koncepciókra és tervekre, 
marketingtervekre, árakra és pénzügyi adatokra vonatkozó információk

 - Bizalmas szervezeti információk, beleértve a szervezeti felépítést
 - Az NCR által egy harmadik félről beszerzett bizalmas információi.
 - Potenciális felvásárlásokra és vagyonátruházásokra vonatkozó információk
 - Vállalati pénzügyi kilátások és előrejelzések

Gyors
bepillantás

Reflektorfény
 

Az NCR-en belül fontos a 
titoktartás megőrzése.

Bizonyos esetekben olyan 
bizalmas információk 
kerülhetnek a birtokába, 
amelyeket nem szabad 
megosztani a vállalaton 
belül sem, ilyenek például 
a személyzeti adatok és a 
stratégiai tervek.
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Megfelelés a jogszabályokban 
foglaltaknak, a jelen Kódexnek és a 
szabályzatoknak
Az NCR-nél üzleti tevékenysége során meg kell felelnie a jelen Kódexnek, közös 
értékeinknek, valamennyi belső szabályzatunknak, valamint az összes vonatkozó 
jogszabálynak és előírásnak. Ön nem utasíthat senkit arra, hogy az NCR-nél üzleti 
tevékenysége során megsértse a jelen Kódexet, közös értékeinket, valamennyi belső 
szabályzatunkat és/vagy az alkalmazandó jogszabályokat és szabályozásokat, továbbá 
nem is segíthet senkinek abban, hogy ezt megtegye. 

A jelen Kódex vagy egy adott szabályzat követelményeinek nem ismerése nem 
mentesít a jogsértés alól.  

Reflektorfény
 

A felettese sem utasíthatja Önt az NCR 
szabályzatának megsértésére. Ha aggodalma 
merülne fel amiatt, hogy egy NCR szabályzat 
ellentétben áll bizonyos jogi előírásokkal, jelezze 
aggályait az Etikai és megfelelőségi irodának.
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Vesztegetés- és korrupcióellenesség

Piaci verseny
Befektetési szabályok és „bennfentes 

kereskedés”
Kereskedelmi megfelelőség

Tartalom Tudatosság Tulajdon Felelősségre vonhatóság Tisztesség Közösség Segédletek
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Vesztegetés- és korrupcióellenesség
Globális vállalatként számos vesztegetés- és korrupcióellenes törvény hatálya alá tartozunk, beleértve az Egyesült Államok 
Külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvényét és az Egyesült Királyság Vesztegetésellenes törvényét. Ezek a törvények 
tiltják, hogy harmadik félnek vagy harmadik féltől közvetlenül vagy közvetve értékkel bíró dolgot adjunk át, ígérjünk vagy 
fogadjunk el annak érdekében, hogy azzal ítélőképességünket vagy magatartásunkat befolyásolják.

Reflektorfény
 

Ne vesztegessen meg senkit, 
soha, semmilyen okból.

A vesztegetés- és korrupcióellenes törvények megsértése nagy 
összegű bírságokat és büntetéseket vonhat maga után, és komoly 
károkat okozhat vállalatunk hírnevének. A korrupcióellenes törvények 
megsértése amellett, hogy rontja a hírnevünket, mind Önt, mind a 
vállalatot súlyos polgárjogi és büntetőjogi szankciókkal sújthatja.

A CMP#904 
tartalmazza 
elvárásainkat  
az üzleti  
magatartásra 
vonatkozóan.

Láss
többet

Ön nem ígérhet, nem adhat és nem fogadhat el kenőpénzt senkitől. Minden 
vesztegetési kísérletet vagy vesztegetést azonnal jelentenie kell az Etikai és 
megfelelőségi iroda felé. Ugyancsak tilalom alá esnek a szokásos, jogszerű 
cselekmények végrehajtásának biztosítására vagy felgyorsítására irányuló 
kifizetések, vagyis az ügymenetkönnyítő kifizetések.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0904.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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1. eset – LM Ericsson
2019-ben az Ericsson, egy nemzetközi távközlési vállalat, 
beleegyezett, hogy több mint 1 milliárd dollárt fizet a SEC-
nek és a DOJ-nek, hogy ejtsék a vádat ellene, miszerint 
egy nagyszabású vesztegetési ügyben való részvételével 
megsértette az amerikai korrupcióellenes törvényeket.

2. eset – Goldman Sachs Group, Inc.
Az „1Malaysia Development Berhad” (1MDB) megvesztegetési 
ügylethez kapcsolódóan, a Goldman Sachs Group, Inc. 2018-
ban beleegyezett abba, hogy több mint 1 milliárd dollárt 
fizet a SEC részére azon vádak elejtése érdekében, miszerint 
megsértette az FCPA rendelkezéseit.

3. eset – Novartis AG 
2020-ban a svájci Novartis AG és egy korábbi leányvállalata 
beleegyezett abba, hogy több mint 340 millió dollár büntetőjogi 
és hatósági büntetést fizet a SEC és a DOJ által felhozott, több 
joghatóságban elkövetett vesztegetéssel kapcsolatos vádak 
visszavonása érdekében.
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A magánszektort képviselő vevőkkel szemben 
érvényes helyes lépések helytelenek, sőt, 
törvénysértők is lehetnek az állami alkalmazottakkal 
fenntartott kapcsolatokban.

Piaci verseny
Tisztességesen bánunk ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal, stratégiai 
partnereinkkel, alkalmazottainkkal és versenytársainkkal. Elszántan, 
de mindig tisztességesen és etikusan versenyzünk. Sikereinket 
munkatársaink, termékeink és szolgáltatásaink erejének köszönhetjük 
- nem pedig a tisztességtelen üzleti gyakorlatoknak. A vállalat nevében 
folytatott ügyletei során nem alkalmazhat megtévesztést vagy 
félrevezetést, és nem élhet vissza a bizalmas információkkal. Ezenfelül, 
különös gondosságot követel meg az állami vásárlókkal való bánásmód.

Beszállítóinkat azok érdemei szerint választjuk ki, olyan tényezők 
figyelembevételével, mint az ár, a minőség, a szállítási lehetőségek, a 
technológia, a szolgáltatás megjelenítése és az üzleti hírnév.

Reflektorfény
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 - NINCSENEK kölcsönös megállapodások - vagyis az egyik 
fél azzal a feltétellel vásárol a másik féltől, hogy a másik fél is 
vásárolni fog az első féltől.

 - NINCS piacfelosztás - vagyis a piacok harmadik felekkel 
történő „felosztására” vagy elosztására vonatkozó 
megállapodások.

 - NINCSENEK ajánlati körforgások - vagyis együttműködés 
egy versenytárssal, hogy lehetővé tegyük számukra egy 
lehetőség elnyerését, cserébe az ő együttműködésükért, 
hogy mi is elnyerhessünk egy másik lehetőséget.

 - NINCS rögzített ár  - vagyis megállapodás megkötése 
harmadik felekkel az árak bizonyos szinten tartására, illetve 
bizonyos piaci feltételek fenntartására vonatkozóan.

 - NINCS üzletkötés-megtagadás - vagyis megállapodás 
valamely harmadik féllel arra vonatkozóan, hogy 
visszautasítson egy megállapodást egy adott ügyféllel, 
beszállítóval, azok csoportjával, ami törvénysértésnek 
minősül.

 - NINCS visszaélés a vállalkozás méretével - vagyis a piaci 
erővel való visszaélés a kisebb versenytársak hátrányos 
helyzetbe hozására.

 - NINCS visszaélés az adatokkal – vagyis az adatelemzések 
nem megfelelő vagy jogellenes célokra történő 
felhasználása.

Gyors
bepillantás
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Befektetési szabályok és „bennfentes kereskedés”
Ön sem közvetlenül, sem közvetve nem kereskedhet értékpapírjainkkal, ha a 
vállalatra vonatkozó „lényeges, nem nyilvános információk” birtokában van.

A lényeges nem nyilvános információ egy 
olyan, bármely széles körben nyilvánosságra 
nem hozott adatként határozható meg, amely 
valószínűleg befolyásolná a befektetőt a vállalati 
részvények megvásárlásában, eladásában vagy 
megtartásában.

Ezek lehetnek még nyilvánosságra nem hozott 
cégvásárlási vagy vagyonértékesítési tervek; 
jelenlegi vagy jövőbeni tevékenységre vonatkozó 
pénzügyi információk; új szerződések, termékek 
vagy felfedezések; nagyobb szervezeti 
változások, illetve egyéb üzleti tervek.

Reflektorfény
 

Ön továbbá nem kereskedhet közvetlenül vagy közvetetten más, 
tőzsdén jegyzett vállalatok részvényeivel, például ügyfelek vagy 
szállítók részvényeivel, a lényeges nem nyilvános információ 
alapján. Törvénytelen és a szabályzatba ütközik, ha Ön lényeges 
nem nyilvános információkat oszt meg az NCR-ről vagy valamely 
másik vállalkozásról barátaival, családtagjaival vagy egyéb 
harmadik felekkel (más néven tippadás). Ön nem bonyolíthat 
olyan tranzakciókat sem, amely során vállalatunk értékpapírjai 
értékében bekövetkező, rövidtávú spekulatív ármozgásokból 
tehet szert haszonra.
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 - Soha ne tegyen közzé lényeges nem nyilvános információkat az NCR-
ről vagy más vállalatokról, amelyeket az NCR-nél végzett munkája során 
ismert meg

 - Korlátozza a hozzáférést az NCR-ről és más vállalatokról szóló lényeges 
nem nyilvános információkhoz azon alkalmazottakra, akiknek üzleti célból 
tudniuk kell azokat (ezen személyek megnevezhetők egy titoktartási 
nyilatkozatban)

 - Ne tanácsolja senkinek, illetve ne ösztönözzön senkit arra, hogy egy 
adott vállalat részvényeivel kereskedjen, ha lényeges nem nyilvános 
információkkal rendelkezik az adott vállalatról

 - Soha ne vásárolja meg vagy adja el az NCR részvényeket vagy más 
tőzsdén jegyzett vállalat részvényeit lényeges nem nyilvános információk 
birtokában, függetlenül attól, hogy a blackout időszak fel van-e függesztve

Gyors
bepillantás

A CMP#922 a 
Bennfentes  
kereskedésre 
vonatkozó  
szabályzatunk.

Láss
többet

Tartalom Tudatosság Tulajdon Felelősségre vonhatóság Tisztesség Közösség Segédletek
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Kereskedelmi megfelelőség
Globális vállalatként, tisztában kell lennünk a termékeink és szolgáltatásaink 
importját és exportját szabályozó nemzetközi kereskedelmi törvényekkel. Az 
importtörvények jellemzően azt szabályozzák, hogy mi hozható be egy országba, 
az egyes cikkeket milyen megjelöléssel kell ellátni, hogyan kell azok értékét 
meghatározni és milyen vám fizetendő utánuk.
Az exporttörvények általában azt szabályozzák, hogy egy áru vagy szolgáltatás 
kivitele megengedett-e, és hogyan exportálható. A kereskedelmi törvények 
a kereskedelem minden vetületét szabályozzák, beleértve a hozzáférési 
korlátozásokat, a beszerzési követelményeket, a gazdasági szankciókat és 
embargókat, valamint a bojkottellenes követelményeket.  

A termékeket és szolgáltatásokat csak a Kereskedelmi megfelelőségi 
osztály által jóváhagyott eljárásokkal lehet importálni vagy exportálni.

Ha úgy tűnik, hogy a törvények, szokások vagy 
helyi gyakorlatok között ellentmondás van, kérjen 
segítséget a Kereskedelmi megfelelőségi osztálytól a -  
Brokers.ImportNCR@ncr.com címen

Reflektorfény
 

Gyors
bepillantás

Az exporttörvények jellegzetesen a következő kérdések 
mérlegelését követelik meg:
 - Mi az exportálandó termék, szoftver vagy műszaki 

információ?
 - Kinek fogják az árut, a szoftvert vagy az 

információkat biztosítani,
 - és engedélyezik-e, hogy hozzáférjenek vagy 

átvegyék azokat?
 - Hová exportálják a terméket?
 - Hogyan kerül felhasználásra a termék?

mailto:Brokers.ImportNCR%40ncr.com?subject=Trade%20Compliance%20question
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Ön üzleti útra készül,   
és egy kollégája megkéri,  
hogy vigyen el egy tárgyat 
tesztelésre egy másik  
országban lévő irodánkba.
Mit kellene tennie?

Bár egyszerű berakni egy tárgyat a táskájába, és 
elutazni egy másik országba, a legális utazásnak 
különleges követelményei vannak. A kereskedelmi 
áruk, professzionális berendezések vagy más, az NCR-
hez kapcsolódó áruk utazás közbeni, kézi poggyászban 
való szállítása az Egyesült Államok és más országok 
export/import törvényeinek hatálya alá tartozik.
Bár az Egyesült Államok és más országok törvényei 
engedélyezhetik a személyes tárgyak (pl. laptopok, 
mobiltelefonok, digitális tárolóeszközök és 
kereskedelmi titkosítási termékek) kézi poggyászban 
való szállítását, kereskedelmi áruk szállítása a 
személyes poggyászban előzetes jóváhagyást igényel. 
Ha jóváhagyást és tanácsot szeretne kapni arra 
vonatkozóan, hogyan teheti ezt meg jogszerűen, 
forduljon a Jogi osztályon belül működő Kereskedelmi 
megfelelőségi csapathoz.

Mi  
van  

akkor,  
ha?



35NCR Corporation | Magatartási kódex | 2022

KÖZÖSSÉG
Diszkriminációmentesség és méltányosság

Biztonságos munkakörnyezet
Ajándékok és hozzájárulások

Emberi jogok
Közösségi média
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Diszkriminációmentesség, 
zaklatás és egyenlő 
foglalkoztatási lehetőségek
Nem engedélyezzük a megkülönböztetés vagy zaklatás semmilyen 
formáját sem faj, bőrszín, származás, vallás, hitvallás, nemzeti 
hovatartozás, társadalmi vagy biológiai nemi identitás vagy kifejezés, 
nem, életkor, fogyatékosság (fizikai vagy szellemi), szexuális irányultság, 
családi állapot, terhesség, egészségi állapot, genetikai információ, 
veterán státusz, sem bármely más, a törvény által védett alapon.
 
Minden, a foglalkoztatással kapcsolatos döntésnek a munkával 
kapcsolatos jogszerű tényezőkön kell alapulnia, beleértve a képesítést, 
a tapasztalatot, a készségeket és a teljesítményt.

Gyors
bepillantás

Az NCR nem tűri a diszkriminációt és a zaklatást.  
Ez mindenkire vonatkozik - nemcsak a munkatársainkra, 
hanem a beszállítóinkra, az ügyfeleinkre és a partnereinkre is.

NCR Corporation | Viselkedési Kódex | 2022

A tisztelet az  
etikus viselkedés alapja, a kölcsönös  

tisztelet megerősíti a jó kapcsolatokat.
A kölcsönös tisztelet a különbségek  

tiszteletteljes elfogadása olyan helyzetekben, amikor  
két ember esetleg nem ért egyet valamiben. Adjuk 

meg másoknak a jogot, hogy meghallgassák őket, és 
megkapják ugyanazokat a lehetőségeket, mint mindenki 

más, a különbözőségektől függetlenül. A kölcsönös 
tisztelet magában foglalja a különbözőségek felismerését, 
jelentőségük megértését, valamint azt, hogy tudatosan, 

udvariasan és törődéssel reagáljunk azokra.
A kölcsönös tisztelet hiánya etikátlan viselkedéshez, 
például bántalmazáshoz vagy zaklatáshoz vezethet.  

Minden alkalmazottnak olyan  
környezet megteremtésén kell dolgoznia, ahol mindenki 

úgy érzi, hogy szívesen látják,  
tisztességesen bánnak vele, és teljes  

mértékben támogatják, hogy a legjobb  
teljesítményt nyújthassa.
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„Vállalatunk jellege  136 éves történelmünk során alakult ki, 
köszönhetően üzleti tevékenységünk globális jellegének, amelyben 
számos nemzetiség, kultúra és az élet különböző területeinek erős 

képviselete jelenik meg.
Továbbra is erre az örökségre építünk, miközben határozottan kiállunk 

egy igazságosabb és sokszínűbb társadalomért, valamint továbbra 
is kiállunk minden olyan személy mellett, aki békésen tiltakozik a 

gyűlölet, az igazságtalanság és az elnyomás ellen, bárhol is legyen az.” 

Mike Hayford, 2020. szeptember

A CMP #701 foglalkozik a 
diszkriminációmentességgel és az 

egyenlő foglalkoztatási  
lehetőségekkel.

Láss
többet

A CMP#702 a 
Zaklatásra vonatkozó 
szabályzatunk.

Reflektorfény
 

Nem tűrjük az olyan 
viselkedést, amely megfélemlítő 
vagy sértő munkahelyi 
környezetet teremt.
Tilos a zaklatás és a zaklatás 
minden formája, beleértve 
a fizikai, verbális és vizuális 
zaklatást is.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0702.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0701.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Biztonságos munkakörnyezet
Az NCR-nél zéró toleranciát alkalmazunk az erőszakos cselekményekkel vagy 
fenyegetésekkel szemben. Mindenkinek jelentenie kell minden gyanús tevékenységet, 
beleértve a fenyegetéseket és a tényleges erőszakos cselekményeket is, amelyek az 
üzleti tevékenység során történnek, mind a telephelyünkön belül, mind azon kívül. Tiltjuk 
a munkahelyen történő fegyverviselést.

Tilos a törvényi ellenőrzés alatt álló anyagok jogellenes használata, birtoklása, terjesztése 
vagy értékesítése a telephelyünkön, járműveinken, valamint üzleti tevékenységek vagy a 
vállalat képviselete során.

Ön az üzleti tevékenység folytatása során nem fogyaszthat alkoholt vagy marihuánát, 
illetve nem állhat alkohol vagy marihuána hatása alatt, még akkor sem, ha annak 
fogyasztása nem minősül törvénybe ütközőnek. Ha a társasági eseményeken 
engedélyezett az alkoholfogyasztás, elvárjuk, hogy józan ítélőképességet és 
mértékletességet tanúsítson.

Mindenkinek be kell tartania a törvény, a Humánerőforrás és a Globális biztonsági 
terület által meghatározott egészségügyi és biztonsági gyakorlatokat, és jelentenie 
kell a baleseteket, sérüléseket és az ismert vagy feltételezett nem biztonságos 
körülményeket, eljárásokat vagy magatartásformákat.

Gyors
bepillantás

Ne feledje, hogy a 
társasági események, 
például a vállalati partik, 
az ügyfélrendezvények és 
az irodai vidám órák olyan 
munkahelyi események, 
amelyekre a jelen Kódex 
vonatkozik.

A CMP#219 a 
Drogmentes  
munkahelyre 
vonatkozó 
szabályzatunk.

Láss
többet

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0219.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Ajándékok és hozzájárulások
Megengedettek az olyan alkalmi ajándékok, amelyek nem jelentenek tényleges 
vagy látszólagos összeférhetetlenséget, illetve nem sértik a vesztegetés vagy 
korrupcióellenes törvényeket. Általában csak ritka alkalmakkor adhat át vagy 
fogadhat el szerény mértékű ajándékokat, amelyek megfelelnek a helyi üzleti 
gyakorlatnak, és pontosan bekerülnek üzleti könyveinkbe és nyilvántartásainkba.

Ön nem kérhet ajándékot, nem adhat vagy fogadhat el ajándékot valamilyen 
ellenszolgáltatásért cserébe, továbbá nem adhat vagy fogadhat el extravagáns vagy 
pazarló ajándékokat. Minden ajándéknak meg kell felelnie az Összeférhetetlenségi 
szabályzatban, az Üzleti magatartási szabályzatban és az Ajándékokra és 
vendéglátásra vonatkozó szabályzatunkban foglaltaknak.

Reflektorfény
 

Ezek a szabályzatok és szabályok az „értékkel bíró 
tárgyakra” vonatkoznak, ami sokkal tágabb fogalom, mint 
amit általában ajándéknak tekintünk. Ez magában foglalhat 
kölcsönöket, jótékonysági szervezeteknek nyújtott 
adományokat, bizalmas információkhoz való hozzáférést.
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Minden jótékonysági szervezetnek adott 
ajándékhoz és adományhoz az NCR 
Alapítvány előzetes írásbeli jóváhagyása 
szükséges. Az NCR Alapítványhoz 
e-mailben fordulhat, vagy  
letöltheti a jótékonysági  
szponzorációs jóváhagyási  
űrlapot innen. 

Közösség 

Az állami tisztviselőknek és alkalmazottaknak adott és 
tőlük kapott ajándékokra további szabályok vonatkoznak. 
Mielőtt ilyen ajándékot adna vagy elfogadna, illetve mielőtt 
hozzájárulna vagy adományozna politikai pártoknak, 
tevékenységeknek vagy kezdeményezéseknek a vállalat 
pénzeszközeiből vagy egyéb tulajdonából, a Jogi osztály és 
a Kormányzati kapcsolatok osztályának előzetes írásbeli 
jóváhagyását kell kérnie.

Gyors
bepillantás

A CMP #912 részletezi az ajándékokkal 
és a vendéglátással kapcsolatos 
helyzeteket  
a munkahelyen.

Láss
többet

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0912.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
https://intranet.ncr.com/index.php?option=com_assetuploader&task=download&id=308230
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Emberi jogok
Az emberkereskedelem vagy a kényszermunka egyetlen formáját sem 
toleráljuk, amelybe beleértendő a szexuális célú emberkereskedelem, 
az adósságkötelék, a kényszerített börtönmunka és a gyermekmunka.

Nem engedélyezzük:
 - a törvényes munkavállalási korhatár alatti személyek felvételét, 
 - veszélyes munka végzését 18 év alatti munkavállalók esetében,
 - a testi fenyítés és a testi fenyítéssel való fenyegetést,
 - a munkavállalói letétekre, a munkavállalói személyazonossági vagy 

bevándorlási okmányok megőrzésére vonatkozó követelmények 
és minden más olyan intézkedést, amely korlátozhatja az 
alkalmazottakat a munkaviszonyuk szabad megszüntetésében.

A CMP#927 az 
Emberi jogi  
szabályzatunk.

Láss
többet

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/CorpPolicies/CMPPolicies/cmp0927.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Arra törekszünk, hogy:

 - minden alkalmazottnak, tisztségviselőnek és igazgatónak olyan 
méltányos díjazást nyújtsunk, amely megfelel a vonatkozó 
jogszabályok által meghatározott legalapvetőbb normáknak, vagy 
meghaladja azokat, beleértve a túlórákért járó béreket is;

 - a napi és heti munkaidőt a vonatkozó jogszabályok által 
meghatározott határértékek között vagy azok alatt tartsuk, 
biztosítva, hogy minden túlóra észszerű mértékű legyen, és 
megteremthető legyen a munka és a magánélet közötti egyensúly;

 - tiszteletben tartsuk az alkalmazottak egyesülési és kollektív 
tárgyalási jogát az alkalmazandó jog által biztosított teljes mértékig;

 - olyan belső és külső toborzókat alkalmazzunk, akik megfelelő 
képzésben részesülnek, hogy támogassák ezen Kódex betartását.
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Közösségi média
Különös gondossággal kell eljárni a közösségi média hivatásszerű vagy személyesen 
használata során, ha fiókja valamilyen módon kapcsolódik az NCR-hez. Bár az NCR 
munkatársai szabadon kifejthetik gondolataikat és véleményüket, ne feledje, hogy 
az Ön tevékenységei hatással lehetnek az NCR-re és annak hírnevére. A titoktartási 
kötelezettségeket sértő vagy az NCR hírnevét negatívan befolyásoló közösségi média 
tevékenység fegyelmi eljárást vonhat maga után.  
Kérjük, posztoljon! Bátorítjuk alkalmazottainkat, hogy posztoljanak a közösségi  
médiában. Terjessze az NCR hírét az #NCRLife hashtaggel.

Tegye közzé kapcsolódását:
Ha az alkalmazottak az NCR-ről 
beszélnek a közösségi médiában, 
akkor a profiljukon vagy a posztban 
fel kell tüntetniük az NCR-hez fűződő 
kapcsolatukat - ezt törvény írja elő.

Gyors
bepillantás

Reflektorfény
 

Használja józan ítélőképességét: Semmi sem igazán privát, 
függetlenül az adatvédelmi beállításoktól, ezért egyszerűen ne 
tegyen közzé olyasmit, amit nem szeretné, ha a munkáltatója 
látna, beleértve az NCR-ről szóló bizalmas információkat is.

Kattintson a zöld logókra a jobb 
oldalon, és nézze meg a legújabb 
posztokat a hivatalos csatornáinkon!

https://www.facebook.com/ncrcorp/
https://www.instagram.com/ncrcorporation/
https://twitter.com/NCRCorporation
https://www.linkedin.com/company/ncr-corporation
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A jelen Kódex útmutatásként és hivatkozási pontként szolgál közös értékeink megőrzéséhez. Meghatározza azokat a legalapvetőbb normákat, 
hogy miként fejezhetjük ki üzleti tevékenységünk során közös értékeinket. Ez nem egy munkaszerződés. Nem terjed ki belső szabályzataink, jogi és 
szabályozási kötelezettségeink vagy helyi szabályaink és eljárásaink valamennyi követelményére.
Ha bármilyen kérdése van etikai kötelezettségeivel kapcsolatban, azt az Etikai és megfelelőségi irodának kell feltennie.

Az NCR Etikai és megfelelőségi irodájához három módon is fordulhat.
Mindegyik mód heti 7 nap, napi 24 órában áll a rendelkezésére:

1. Küldjön be webalapú Alert Line bejelentést. Kattintson a Bridge kezdőlapján 
található Alert Line linkre, vagy szkennelje be a jobb oldali QR-kódot, hogy elérje a 
harmadik féltől származó Alert Line szolgáltató, a Navex Global, Inc. weboldalát. Ez a 
webhely eligazítja Önt, hogyan készítsen webalapú jelentést, és lehetővé teszi, hogy 
a bejelentéshez mellékleteket is csatolhasson.

2. Hívja fel az Alert Line-t. Telefonon keresztül felveheti a kapcsolatot az NCR harmadik 
fél Alert Line szolgáltatójával. Az Alert Line több nyelvet is támogat.
 - Az Egyesült Államokban: Hívja díjmentesen az 1-888-256-5678-as számot
 - Minden más országban: Hívja az országában elérhető AT&T USA Direct számot. 

Az AT&T USA Direct elérése után tárcsázza az 1-888-256-5678-as számot.
3. Küldjön e-mailt közvetlenül az Etikai és megfelelőségi postafiókba a  

CE230007@ncr.com címre. Gyakran ez a legmegfelelőbb mód az NCR 
szabályzatával kapcsolatos kérdések felvetésére.

Gyors
bepillantás

Az Etikai és megfelelőségi osztályt e-mailben 
a ComplianceOffice.Ethics@NCR.com címen 
érheti el, vagy használja az Alert Line-t – 

mailto:CE230007%40ncr.com?subject=Policy%20Question
mailto:ComplianceOffice.Ethics%40NCR.com?subject=Question
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