
HARMADIK FELEKRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEX 
PIACI MAGATARTÁS 
BEVEZETÉS/MAGYARÁZAT 
 
Ez az NCR Harmadik felekre vonatkozó magatartási kódexe (a „Kódex”) meghatározza az NCR 
Corporation, leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (együttesen „NCR” vagy a „Vállalat”) 
legalapvetőbb normáit, amelyeket mindenkitől elvárunk, akivel üzleti kapcsolatban állunk, 
beleértve - korlátozás nélkül - beszállítóinkat, alvállalkozóinkat, tanácsadóinkat, közvetítőinket, 
megbízottainkat, eladóinkat, szolgáltatóinkat és csatornapartnereinket (mindegyik „Harmadik fél”). 
Az NCR elkötelezett a vállalati társadalmi felelősségvállalás mellett, ami azt jelenti, hogy olyan 
harmadik felekkel köt üzletet, akik megfelelő munkakörülményeket biztosítanak és gondoskodnak 
munkavállalóik jogainak védelméről, valamint tevékenységeikben környezettudatosak, beleértve a 
termékfejlesztést és a gyártást is. 
 
Minden Harmadik félnek be kell tartania a jelen szabályzatban meghatározott 
minimumkövetelményeket. A Harmadik feleknek is meg kell követelniük a velük üzleti kapcsolatban 
álló harmadik felektől is, hogy munkavállalóikra vonatkozóan hasonló minimumkövetelményeket 
fogadjanak el.  
 
Ha a hatályos törvények ellentmondanak a jelen Kódex rendelkezéseinek, a Harmadik feleknek a 
hatályos jogszabályokat kell követniük, és azonnal értesíteniük kell az NCR vállalatot az ellentétről.  
 
Valamennyi Harmadik félnek jelentést kell tennie az NCR-nek a jelen Kódex, az NCR szabályzata, 
valamint a beszállító által az NCR-rel fenntartott üzleti kapcsolatra vonatkozó hatályos jogszabályok 
vélt megsértéséről. A Harmadik felek kötelesek haladéktalanul válaszolni az NCR információkra 
vagy dokumentációra vonatkozó kéréseire, hogy a vállalat ellenőrizhesse a jelen Kódex betartását, 
és hogy haladéktalanul orvosolni tudja az esetleges mulasztásokat. 
 
Az NCR fenntartja a jogot arra, hogy megszüntesse kapcsolatát azon Harmadik felekkel, akik nem 
tartják be a Kódexben foglaltakat. 
 
EMBERI JOGI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS MUNKAHELYI ÜGYEK 
 
Harmadik felek nem tanúsíthatnak olyan magatartást vagy gyakorlatot, amely sérti a faji, vallási, 
fogyatékosságon alapuló, nemi, nemzeti származáson vagy életkoron alapuló megkülönböztetést 
tiltó jogszabályokat, rendeleteket vagy előírásokat. A Harmadik feleknek tisztelettel és méltósággal 
kell bánniuk az emberekkel, ösztönözniük kell a sokszínűséget, nyitottnak kell maradniuk a 
különböző véleményekre, elő kell mozdítaniuk a mindenki számára biztosított esélyegyenlőséget, 
továbbá befogadó és etikus kultúrát kell ápolniuk. 
 
1. A munkahelyi fizikai erőszak 
A Harmadik felek biztonságos és védett munkakörnyezetet biztosítanak alkalmazottaik és 
látogatóik számára, valamint a Harmadik feleknek meg kell követelniük, hogy a telephelyeiken 
tartózkodó minden személlyel tisztelettel és udvariasan bánjanak. Minden erőszakos cselekmény 
vagy erőszakkal való fenyegetés szigorúan tilos. Minden Harmadik félnek rendelkeznie kell 
valamilyen mechanizmussal a telephelyeiken előforduló erőszakos cselekmények vagy erőszakkal 
való fenyegetés kezelésére. 
 



A Harmadik felek nem hozhatnak fegyvert az NCR létesítményeibe vagy az általuk felkeresett 
bármely létesítménybe, amikor az NCR vállalattal fennálló üzleti viszonnyal kapcsolatban folytatnak 
tevékenységet. 
 
2. Diszkriminációmentesség 
A Harmadik feleknek be kell tartaniuk az összes alkalmazandó foglalkoztatási és munkaügyi 
jogszabályt, és egyenlő foglalkoztatási lehetőséget kell biztosítaniuk minden alkalmazottjuk és 
álláspályázójuk számára. A Harmadik felek kötelesek diszkriminációtól mentes munkakörnyezetet 
biztosítani. Bár az NCR tiszteletben tartja a helyi szokásokat, normákat és kulturális elvárásokat, a 
Harmadik feleknek az alkalmazandó diszkriminációellenes jogszabályokkal összhangban egyenlő 
foglalkoztatási lehetőségeket kell biztosítaniuk az alkalmazottak és az álláspályázók számára, és a 
vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben tiltaniuk kell legalább a faj, 
bőrszín, kor, a biológiai és társadalmi nem, nemi identitás, nemi kifejezés, szexuális irányultság, 
családi állapot, etnikai hovatartozás, nemzeti származás, kaszt, fogyatékosság, genetikai 
információ, egészségügyi állapot, terhesség, vallás, politikai hovatartozás, szakszervezeti tagság, 
veterán státusz vagy bármely jogellenes tényező alapján történő megkülönböztetést. Ez a tilalom a 
vonatkozik a toborzásra, munkaerő-felvételre, teljesítményértékelésre, javadalmazásra, 
előléptetésre, felmondásra és a foglalkoztatás minden más vonatkozását érintő döntésekre is. A 
Harmadik feleknek az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban észszerű intézkedéseket kell 
tenniük alkalmazottaik személyes szükségleteinek kielégítése érdekében. 
 
3. Zaklatás 
 A Harmadik feleknek olyan munkakörnyezetet kell biztosítaniuk, amely mentes a fizikai, a 
pszichológiai és a szóbeli zaklatástól vagy más bántalmazó magatartástól, különösen, ha az 
személyes jellemzőkön alapul, beleértve a fajt, bőrszínt, életkort, társadalmi és biológiai nemet, 
nemi identitást, nemi önkifejezést, szexuális irányultságot, családi állapotot, etnikai hovatartozást, 
nemzeti származást, kasztot, fogyatékosságot, genetikai információt, egészségügyi állapotot, 
terhességet, vallást, politikai hovatartozást, szakszervezeti tagságot, veterán státuszt és bármely 
más, az alkalmazandó jogszabályok által védett jellemzőt. A Harmadik feleknek szigorúan tiltaniuk 
kell a megfélemlítő vagy sértő munkahelyi környezetet teremtő magatartást. 
 
4. Emberkereskedelem, gyermek- és kényszermunka 
A Harmadik feleknek szigorúan tiltaniuk kell az emberkereskedelmet vagy bármilyen típusú 
kényszermunkát, amelybe beleértendő a szexuális célú emberkereskedelem, az adósrabszolgaság, 
a kényszerített börtönmunka vagy a gyermekmunka. A Harmadik feleknek minimális munkahelyi 
követelményeket kell meghatározniuk a teljes személyzetre vonatkozóan, beleértve az alábbiakat: 
 
a) a törvényes munkavállalási korhatár alatti személyek alkalmazásának tilalma (feltéve, hogy a 
törvényes korhatár összhangban van a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és az ENSZ Globális 
Egyezményének elveivel), továbbá a 18 év alatti törvényes munkavállalók nem végezhetnek 
veszélyes munkát.  
b) a testi fenyítés és a testi fenyítéssel való fenyegetés tilalma  
c) a munkavállalói letétekre, a munkavállalói személyazonossági vagy bevándorlási okmányok 
megőrzésére vonatkozó követelmények és minden más olyan intézkedés megtiltása, amely 
korlátozhatja az alkalmazottakat a munkaviszonyuk szabad megszüntetésében 
d) méltányos díjazás biztosítása minden alkalmazott számára, amely megfelel az alkalmazandó 
jogszabályokban meghatározott, a minimálbérre vonatkozó előírásoknak, beleértve a túlóradíjak 
kifizetését is. A munkabérből fegyelmi intézkedésként történő levonás nem megengedett. 



e) a napi és heti munkaidőt az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott korlátokon belül, 
vagy azok alatt kell tartani, biztosítva, hogy minden túlóra önkéntes legyen, továbbá legalább heti 
egy pihenőnapot kell biztosítani, valamint heti 60 órát nem meghaladó munkaidőt szabad 
engedélyezni 
f) amennyiben a Harmadik fél lakhatást biztosít dolgozói számára, a lakásoknak tisztának és 
biztonságosnak kell lenniük, és elfogadható élettérrel kell rendelkezniük  
g) az alkalmazottak egyesülési és kollektív tárgyalási jogának tiszteletben tartása az alkalmazandó 
jog által biztosított teljes mértékben 
h) az emberkereskedelmet tiltó előírások betartása, és az összes alkalmazandó helyi jogszabály 
betartása, amelyek abban az országban vagy azokban az országokban vannak érvényben, ahol a 
tevékenységüket folytatják. A Harmadik feleknek kerülniük kell mások jogainak megsértését, és oda 
kell figyelniük a tevékenységükkel és/vagy szolgáltatásaikkal kapcsolatos minden kedvezőtlen 
emberi jogi hatásra. 
i) az ellátási láncán belül tiltania kell az adósrabszolgaságot, a megtévesztő munkaerő- vagy 
szolgáltatásszerzést, a rabszolgaságot, a szolgaságot, a kényszermunkát, valamint az 
emberkereskedelmet. Elfogadhatatlannak minősül az adósrabszolgaság, a lekötelezett munka vagy 
az önkéntes börtönmunka alkalmazása. 
 
A Harmadik felek csak olyan belső és külső toborzókat alkalmazhatnak, akik megfelelő képzésben 
részesültek ahhoz, hogy megfeleljenek ezen minimumkövetelményeknek.   
 
5. A kábítószermentes munkahely 
A Harmadik feleknek drogmentes munkahelyeket kell fenntartaniuk. A Harmadik felek kötelesek 
megtiltani az illegális kábítószerek használatát, birtoklását, terjesztését vagy értékesítését az NCR 
részére, vagy annak nevében végzett munka során, függetlenül attól, hogy az a Harmadik fél 
telephelyén történik-e vagy sem. A Harmadik fél munkatársai nem végezhetnek munkát az NCR 
részére vagy nevében, ha olyan szerek - beleértve a kábítószereket, vényköteles gyógyszereket vagy 
alkoholt - hatása alatt állnak, amelyek akadályozzák őket a biztonságos és hatékony 
munkavégzésben. 
 
6. Az információtechnológiai erőforrások elfogadható használata 
Az NCR elektronikus informatikai (IT) infrastruktúráját Harmadik felek kizárólag az NCR-rel kapcsolatos 
üzleti célokra használhatják. Nem használhatják személyes, politikai vagy vallási nézetek kifejezésére, 
illetve nem üzleti célú eseménnyel kapcsolatos támogatás elnyerésére. A Harmadik fél 
alkalmazottainak az NCR informatikai infrastruktúráját felelősségteljesen, etikusan és törvényes módon 
kell használnia. Nem használhatják az e-mailt vagy az egyéb elektronikus üzenetküldő vagy 
kommunikációs eszközöket többek között arra, hogy támadó, zaklató, obszcén vagy fenyegető 
üzeneteket hozzanak létre vagy küldjenek, illetve egyéb kéretlen, nem üzlettel kapcsolatos e-maileket 
készítsenek vagy küldjenek. A hatályos törvények által megengedett esetek kivételével, az NCR fenntart 
minden jogot arra, hogy áttekintsen az IT-infrastruktúra segítségével küldött, kapott vagy tárolt minden 
információt. 
 



A VÁLLALATI INFORMÁCIÓK VÉDELME  
 
7. Bizalmas információk 
Az NCR által vagy nevében Harmadik félnek kiadott vagy továbbított bizalmas információkat 
mindenkor az NCR bizalmas információjaként kell kezelni, és biztosítani kell azok védelmét. Ezek az 
információk nem adhatók ki harmadik feleknek, és nem használhatók fel az NCR által nem 
engedélyezett célokra.  
 
8. Lényeges, nem nyilvános információk 
A Harmadik felek mindenkor betartják az értékpapírokra vonatkozó jogszabályokat, beleértve a 
„lényeges, nem nyilvános információk” birtokában történő közvetlen vagy közvetett értékpapír-
kereskedelmet tiltó jogszabályokat, valamint a lényeges, nem nyilvános információk megosztását 
tiltó jogszabályoka. 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.  
 
9. A magánélet és az adatok védelme  
A harmadik felek kötelesek az egyének adatait a magánélet és az adatok védelemre vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően kezelni, ideértve többek között a 2016/679 számú európai Általános 
adatvédelmi rendeletet is. A Harmadik felek a szükséges üzleti célokra mindenkor kötelesek 
megfelelően felhasználni a személyek (pl. betegek, alkalmazottak, ügyfelek) személyes adatait, és 
megvédik azokat a visszaélésektől. A Harmadik felek megfelelő fizikai és elektronikus biztonsági 
eljárásokkal védik az NCR számára vagy az NCR-től gyűjtött bizalmas információkat, beleértve a 
személyes adatokat is, és megakadályozzák azok elvesztését, jogosulatlan használatát, ellopását, 
meghamisítását, nem megfelelő elérését, megsemmisítését, nyilvánosságra hozatalát vagy 
megváltoztatását, beleértve az NCR-től vagy az NCR nevében szerzett információk jogosulatlan 
közlését és/vagy közzétételét. A személyes adatok meghatározása és a védelmükre vonatkozó jogi 
követelmények országonként eltérőek. 
 

 
PIACI MAGATARTÁS 
 
10.  Kapcsolat a versenytársakkal 
A Harmadik feleknek mindenkor be kell tartaniuk az alkalmazandó trösztellenes és versenyjogi 
törvényeket. 
 
11.  Szellemi tulajdon 
A Harmadik felek kötelesek tiszteletben tartani az NCR és mások védjegyeit, szoftvereit, üzleti titkait 
és egyéb bizalmas és védett információit, találmányait, egyéb szerzői műveit, technológiáját, 
adatait, dokumentációit és egyéb anyagait, valamint szellemi tulajdonát, beleértve a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat (ideértve a szabadalmi, szerzői jogi, üzleti titok- és védjegyjogokat is).  
A Harmadik felek nem használhatják az NCR szellemi tulajdonát vagy mások szellemi tulajdonát az 
NCR-en belüli vagy az NCR-hez kapcsolódó tevékenységben, projektben vagy megbízásban, illetve 
azzal összefüggésben, az erre vonatkozó jogosultság(ok) nélkül, és azok birtokában is csak az ilyen 
jogosultság(ok) mértékéig. 
 



12.  Megvesztegetés-ellenes/korrupcióellenes jogszabályok 
A Harmadik feleknek mindenkor be kell tartaniuk az Egyesült Államok Külföldi korrupciós 
gyakorlatokról szóló törvényét, az Egyesült Királyság Vesztegetésellenes törvényét és minden más 
vesztegetés- és korrupcióellenes törvényt (együttesen: „Korrupcióellenes törvények”).  A Harmadik 
felek nem adhatnak, ígérhetnek, vehetnek át vagy fogadhatnak el semmilyen értéket, sem 
közvetlenül, sem közvetve, harmadik félnek vagy harmadik féltől, arra ösztönözve az érintetteket, 
hogy bármilyen intézkedést tegyenek vagy ne tegyenek, illetve üzleti előny megszerzése vagy 
megtartása céljából.  
 
13.  Pontos nyilvántartások vezetése 
A Harmadik felektől elvárják, hogy az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően pontos 
nyilvántartásokat készítsenek, és ne változtassanak meg semmilyen nyilvántartási bejegyzést az 
alapjául szolgáló ügylet elrejtése vagy meghamisítása érdekében. Az üzleti tranzakció 
bizonyítékaként készült vagy kapott valamennyi nyilvántartásnak - formátumtól függetlenül - teljes 
mértékben és pontosan kell tükröznie a dokumentált ügyletet vagy eseményt. A nyilvántartásokat 
az alkalmazandó megőrzési követelményeknek megfelelően kell megőrizni. A Harmadik feleknek 
teljes és pontos könyvelést és nyilvántartást kell vezetniük, és megfelelő belső számviteli 
ellenőrzéseket kell alkalmazniuk a szabálytalan kifizetések megelőzése és felderítése érdekében.  
 
14.  Ajándékok, üzleti szívességek és vendéglátás 
Az ajándékozási szokások az egész világon különböznek. A Harmadik felektől elvárjuk, hogy 
termékeik és szolgáltatásaik érdemei alapján folytassanak piaci versenytevékenységet. Az üzleti 
célú szívességek biztosítása nem használható fel tisztességtelen versenyelőny megszerzésére. A 
Harmadik feleknek józan ítélőképességet kell alkalmazniuk, amikor ajándékokat adnak vagy 
fogadnak el, minden esetben az alábbi minimumkövetelményeknek megfelelően: 
 
a) Minden ajándéknak meg kell felelnie a Korrupcióellenes törvényeknek. 
b)  A Harmadik feleknek kerülniük kell a tényleges vagy látszólagos összeférhetetlenséget. 
c)  A Harmadik feleknek pontosan rögzíteniük kell az ügyleteik részleteit az NCR részére eljuttatott 
összes dokumentumon, többek között a szerződésekben, megrendelésekben és a számlákon. 
d) Soha ne ajánljon fel vagy biztosítson kifizetést, hitelt, szívességeket, kenőpénzt, csúszópénzt, 
kiváltságokat vagy szolgáltatásokat senkitől a Harmadik felekkel folytatott üzletért vagy az NCR-től 
kapott egyéb kedvező elbánásért cserébe. 
 
Az NCR alkalmazottainak adott vagy tőlük kapott ajándékokat ritka esetben lehet elfogadni, 
valamint azoknak szerénynek és névleges értékűnek kell lenniük. 

 
 
15. Összeférhetetlenség 
Elvárjuk a Harmadik felektől, hogy kerüljenek minden összeférhetetlenséget vagy olyan helyzetet, 
amely potenciális összeférhetetlenség látszatát kelti. A Harmadik feleknek írásban értesíteniük kell 
minden érintett felet abban az esetben, ha tényleges vagy potenciális összeférhetetlenség merül 
fel. Ez magában foglalja az NCR érdekei és a személyes érdekek vagy a közeli rokonok, barátok vagy 
munkatársak érdekei közti konfliktusokat is. 
 



GLOBÁLIS KERESKEDELEM 
 
16. Az export, az import és a kereskedelem ellenőrzése 
Harmadik felek sem közvetlenül, sem közvetve nem nyújthatnak az NCR számára olyan országból, 
személytől vagy szervezettől származó anyagot vagy szolgáltatást, amely az Egyesült Államok azon 
exportellenőrzési törvényei és egyéb regionális, egyoldalú és többoldalú szabályozások hatálya alá 
tartozik, amelyek korlátozzák az egyes külföldi szervezetekkel, személyekkel vagy országokkal 
(ezeket gyakran megtagadott, kitiltott, embargó és/vagy korlátozás alá eső feleknek nevezik) 
folytatott tranzakciókat. A Harmadik felek kötelesek betartani az alkalmazandó jogszabályokat és 
rendeleteket, amelyek szabályozzák (a) az áruk, műszaki adatok, szoftverek és szolgáltatások 
exportját, reexportját és továbbítását; (b) az áruk importját és a forrásanyagokkal kapcsolatos 
kötelezettségeket; (c) a gazdasági szankciókat és embargókat; valamint (d) az Egyesült Államok 
bojkottellenes követelményeit. 
 
KÖRNYEZET-/MUNKAHELYI EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELEM 
 
17.  Környezet 
A Harmadik feleknek be kell tartaniuk az alkalmazandó környezetvédelmi jogszabályokat, és 
törekedniük kell az üzleti tevékenységükből eredő nemkívánatos környezeti hatások 
minimalizálására. A Harmadik feleknek törekedniük kell az erőforrások felhasználásának és a 
hulladékok keletkezésének csökkentésére, valamint az újrahasznosítási tevékenységek 
előmozdítására.  
 

18. Konfliktusövezetekből származó ásványkincsek 
Az NCR elvárja, hogy a Harmadik felek intézkedéseket tegyenek annak meghatározására, hogy 
termékeik tartalmaznak-e ónt, tantált, aranyat vagy wolframot („Konfliktusövezetekből származó 
ásványkincsek”). Ha igen, akkor a következőképpen járnak el: 
 
a) átvilágítási folyamatokat építenek be az ellátási láncba a Konfliktusövezetekből származó 
ásványi anyagok forrásainak azonosítása érdekében 
b) proaktívan támogatják a Konfliktusövezetekből származó ásványkincsek használatának 
megszüntetésére irányuló erőfeszítéseket, ha ezen ásványkincsek használata közvetlenül vagy 
közvetetten a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos országokban található 
fegyveres csoportokat finanszírozzák vagy juttatják előnyökhöz. 
 
Az NCR a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) nemzetközileg elismert 
iránymutatásainak segítségével elkötelezte magát amellett, hogy termékeiből és ellátási láncából 
proaktív módon kiküszöbölje a Konfliktusövezetekből származó ásványi anyagokat. Az NCR elvárja, 
hogy Harmadik fél anyagbeszállítói információkat szolgáltassanak a Konfliktusövezetekből 
származó ásványi anyagok eredetéről, ami lehetővé teszi számunkra, hogy elvégezzük a „származási 
ország észszerű megállapítását” (Reasonable Country of Origin Inquiry, RCOI). Ennek a felmérésnek 
részeként, az NCR kellő gondossággal azonosítja és értékeli a beszállítói láncban rejlő kockázatokat, 
reagál ezekre a kockázatokra, és jelentést tesz ezen értékelések eredményeiről. 
 



A Harmadik felek az NCR kérésére haladéktalanul rendelkezésre bocsátják azokat az információkat, 
igazolásokat és dokumentációt, amelyeket az NCR szükségesnek tart a rendelkezés betartásának 
ellenőrzéséhez vagy értékeléséhez.  További információk a Konfliktusövezetekből származó ásványi 
anyagokról szóló éves jelentéseinkben és a SEC Form SD adatlapokon találhatók a következő címen: 
www.ncr.com/company/corporate-responsibility/conflict-minerals. 

 
19. Munkahelyi biztonság és egészség 
A Harmadik feleknek be kell tartaniuk minden, az egészség védelmét és a személyes biztonságot 
szolgáló törvényt, olyan munkahelyi feltételeket biztosítva ezzel az emberi egészség védelmében, 
amelyek gondoskodnak valamennyi ismert, halált előidéző, fizikai károsodást vagy betegséget 
okozó munkahelyi veszélyforrás kiküszöböléséről. 
 
A Harmadik feleknek gondoskodniuk kell arról, hogy a személyzet minden tagjának hozzáférése 
legyen tiszta WC-khez, ivóvízhez, valamint higiénikus ételelőkészítési, tárolási és étkezési 
lehetőségekhez. Ha egy Harmadik fél lakóhelyet biztosít személyzete számára, akkor az ilyen 
létesítményeknek meg kell felelniük a helyi lakhatási és biztonsági előírásoknak, beleértve a 
karbantartási és fenntartási követelményeket is. 
 
A MEGFELELŐSÉG FENNTARTÁSA/AGGÁLYOK JELENTÉSE 
 

20. A megfelelőség fenntartása 
A Harmadik feleknek képzési és kommunikációs programokat kell létrehozniuk annak érdekében, 
hogy munkatársaik megismerjék a jelen Kódex szerinti jogaikat és kötelezettségeiket.  
 

21. Ellenőrzés 
Az NCR fenntartja a jogot, hogy figyelje és ellenőrizze a Harmadik felek részéről a jelen Kódexben 
foglaltak betartását. Ennek megfelelően, a Harmadik feleknek együtt kell működniük azáltal, hogy 
megadják az NCR által kért releváns információkat, és gondoskodnak az egyes személyek 
rendelkezésre állásáról, hogy az NCR érdemi ellenőrzést tudjon végezni. Hasonlóképpen, a 
Harmadik felek kötelesek megvizsgálni saját ellátási láncukat a jelen Kódexnek való megfelelés 
érdekében, és az NCR kérésére ellenőrzéseket végezni az ellátási láncukban. A Harmadik félnél vagy 
annak ellátási láncán belül talált meg nem feleléseket megfelelő időben és az NCR számára további 
költségek nélkül kell orvosolni. A jelen Kódex megsértése negatívan befolyásolhatja a Harmadik fél 
és az NCR közötti üzleti kapcsolatot. 
 

22. Aggályok és kötelességszegések jelentése 
Az NCR úgy véli, hogy az erős etikai kultúra részben olyan környezet megteremtésén múlik, 
amelyben az alkalmazottak bátran jelenthetik a jelen Kódex be nem tartását. Ilyen meg nem felelés 
lehet a feltételezett jogellenes vagy etikátlan magatartás (közös néven: kötelességszegés). Az NCR 
elkötelezett amellett, hogy kivizsgálja a feltételezett vagy ismert kötelességszegésekről szóló 
bejelentéseket, és a megállapításaink alapján megfelelő intézkedéseket tesz. Hasonlóképpen, a 
Harmadik felek, beleértve alkalmazottaikat és beszállítói láncukat is, kötelesek jelenteni az NCR felé 
a jelen Kódex feltételezett vagy ismert megsértését az NCR Etikai és megfelelőségi irodáján 
keresztül (e-mailen: ComplianceOffice.Ethics@ncr.com vagy az NCR AlertLine segítségével). 
Függetlenül attól, hogy a bejelentés végül megalapozottnak bizonyul-e vagy sem, az NCR megvédi 
a jóhiszeműen eljáró bejelentőt a megtorlással szemben. 
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