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Olyan vállalat kívánunk lenni, amely 
az etikus vezetéséről ismert – egy 
vállalat, ahol az alkalmazottak 
büszkén dolgoznak; egy vállalat, 
amellyel az ügyfelek, üzleti 
partnerek és beszállítók szívesen 
folytatnak üzleti tevékenységet.

Bizalmat keltünk, mert becsületesen, tisztelettel és 
tisztességesen közelítünk mások felé. Ezeket az értékeket 
továbbra is mindennap, minden tevékenységünkben 
érvényesítenünk kell.

Bizalom

Tisztesség Tisztelet

Méltányosság
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Meg Whitman üzenete

A Hewlett Packard Enterprise (HPE) számára működési módja legalább olyan fontos, mint 
működési célja. Üzleti magatartási irányelveink (SBC) forrásul szolgálnak az alkalmazottak és 
mindazok számára, akik a HPE vállalatot képviselik. 

Minden meghozott döntésünk számít arra irányuló törekvéseinkben, hogy érdemileg 
hozzájáruljunk az emberek, szervezetek, közösségeink és a világ fejlődéséhez. Felelősséggel 
tartozunk cselekedeteinkért, felelősek vagyunk azok következményeiért, és büszkék vagyunk 
erőfeszítéseinkre. Dolgozzunk közösen azért, hogy az etikus működést szem előtt tartva 
építsünk bizalmat.

Meg Whitman
Vezérigazgató

Glenn Leon üzenete

Etikai felelősségvállalásunkat nagyon komolyan vesszük a HPE vállalatnál. Együtt kell 
működnünk minden olyan probléma kezelésében, amely az üzleti magatartási irányelvek, a 
kapcsolódó szabályzatok és a helyi jogszabályok tekintetében merül fel. Ez azt jelenti, hogy 
mindenkinek szót kell emelnie és jelentenie kell, ha véleménye szerint valami nem helyénvaló.

Számos lehetőséget biztosítunk alkalmazottainknak, amelyeken keresztül kérdéseket vagy 
aggályokat vethetnek fel. Nem toleráljuk a megtorlást senki ellen, aki őszintén és jóhiszeműen 
szót emel. Kötelezettségszegés esetén fellépünk, és felelősségre vonjuk a megfelelő 
személyeket.

Büszkén támogatjuk az üzleti magatartási irányelveket, mivel azok a vállalati kultúránk 
és identitásunk alapkövei. Az irányelvekben foglalt normák és támogató szabályzatok 
elvárásokat fogalmaznak meg, valamint útmutatást és magabiztosságot adnak az etikus 
döntés meghozatalához a nehéz helyzetekben, bárhol is legyen a világban. Ha bizonytalan egy 
lépést illetően, kérjen segítséget. Felettesei, a jogi és a HR részleg, valamint saját irodám segít 
megtalálni a választ a helyes döntés meghozatalához.

Folyamatos eredményességünk a közös munkánkon és győzni akarásunkon, és egyúttal a 
mindig őszinte, tisztességes és tisztelettudó viselkedésünkön múlik. Találjuk meg a helyes utat!

Glenn Leon
Az Etikai és Megfelelőségi Iroda vezetője
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A HPE üzleti magatartási irányelveinek használata

A HPE nem tolerálja a megtorlást senki ellen, aki őszintén és jóhiszeműen szót emel
Az üzleti magatartási irányelvek forrásul szolgálnak az alkalmazottak és a HPE képviseletében 
eljáró minden személy számára. Az alkalmazottak és az igazgatótanács tagjainak kötelezettsége 
az üzleti magatartási irányelveknek megfelelően cselekedni.1

A üzleti magatartási irányelvek a legmagasabb fokú útmutatást képviselik. Ezenfelül léteznek 
egyéb szabályok és speciális szabályzatok, amelyeket követni és érvényesíteni kell. Ahogy 
azt az 1. ábra szemlélteti, a szabályokra és szabályzatokra vonatkozó információkat, beleértve 
a kapcsolódó vállalati szabályzatokat is, a hivatkozásokra kattintva találja meg az üzleti 
magatartási irányelvekben. További útmutatásért tekintse meg a legfontosabb szempontokat és 
gyakorlatokat, a kérdéseket és válaszokat, valamint a figyelmeztető jeleket.

Mivel a HPE elkötelezett a tisztességes viselkedés mellett, az üzleti magatartási irányelvek vagy 
a HPE szabályzatainak megsértése fegyelmi eljárást és akár az alkalmazott munkaviszonyának 
a megszüntetését is maga után vonhatja.

Üzleti 
magatartási 

irányelvek

Kulcsok a sikerhez

Forgatókönyvek

Szabályzatok
Kérdések

és válaszok

Nem követendő
dolgok
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1. ábra: HPE üzleti magatartási irányelvek
1  A HPE azokkal szemben is magas elvárásokat 

támaszt, akik szolgáltatásokat nyújtanak a 
HPE részére vagy annak nevében járnak el. Ezeket a 
normákat a Partneri működési szabályzat, a 
Beszállítói működési szabályzat és az Állományon 
kívüli dolgozók viselkedési kódexe tartalmazza.
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Ha aggályai vagy kérdései vannak, akkor a helyi szintű, munkatársakkal vagy a felettesével 
folytatott kommunikáció legyen az első lépés. Ha nem megoldható, hogy a problémát közvetlen 
felettesének jelezze vagy vele együtt oldja meg, akkor a „nyitott ajtók politika” értelmében 
jelezze aggályait a vezetés következő szintje, a HR-részleg, az üzleti magatartási irányelvekkel 
foglalkozó helyi csapat, az üzleti csoport vagy a régió SBC-összekötője vagy az Etikai és 
Megfelelőségi Iroda felé:

• E-mailben: corporate.compliance.hpe@hpe.com

• Telefonon:  
A GuideLine szolgálatot a világ bármely pontjáról, a nap 24 órájában hívhatja. Rendelkezésre 
állnak tolmácsok, a hívó fél pedig névtelen maradhat, kivéve, ha a helyi jogszabályok tiltják a 
névtelen jelentéstételt. 
 
Az alábbi országokban dolgozó alkalmazottak a megfelelő telefonszámon érhetik el a 
GuideLine szolgálatot:

 – Egyesült Államok/Kanada/Puerto Rico 855-409-0075

 – Kína     4008811554

 – Malajzia    1-800-81-8048

 – Szingapúr    800-110-2183

 – Egyesült Királyság   0808-234-6187 

A más országokban dolgozó alkalmazottak a Nemzetközi hívási útmutató segítségével 
kereshetik meg a rájuk vonatkozó AT&T Direct® Access-számot. Válassza ki az országot, 
ahonnan telefonál, célországként pedig válassza az Egyesült Államokat. Hívja a megadott 
Direct® Access-számot. Felszólításra tárcsázza a 855-409-0075 számot.

• E-mailben: 
Hewlett Packard Enterprise 
Attention: Ethics and Compliance Office 
11445 Compaq Center Dr. West 
Houston, TX 77070 
United States

https://content.int.hpe.com/sites/GblPolicies/GlobalOpenDoorPolicy.page
https://content.int.hpe.com/sites/HRGateway/smp/protected/Home.page
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Network.aspx
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Network.aspx
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Liaisons.aspx
mailto:corporate.compliance.hpe%40hpe.com
mailto:corporate.compliance.hpe%40hpe.com
mailto:corporate.compliance.hpe%40hpe.com
http://www.business.att.com/bt/dial_guide.jsp


Üzleti magatartási irányelvek 7. oldal

Főcímteszt

Nem biztos egy döntésben vagy lépésben? Vegye figyelembe a következőket:
A főcímteszt teszt egy egyszerű, de hatékony eszköz, amely arra szolgál, hogy megfelelően 
megfontoljuk az üzleti döntéseink megalapozottságát és hatását. A vezetők által az egyik 
leggyakrabban alkalmazott eszközről kapta a nevét.

Törvényes?

Igen

Igen

Megfelelőnek tartanák
mások, ha egy hírben

olvasnák?

Megfelel az Üzleti 
magatartási irányelveknek 
és a HPE szabályzatainak?

Igen

OK

Ne tegye!Ellenőrizze

Nem 
biztos Nem

Ne tegye!Ellenőrizze

Nem 
biztos Nem

Ne tegye!Ellenőrizze

Nem 
biztos Nem

2. ábra: Főcímteszt

Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mi lenne annak a hatása, ha a viselkedésünk vagy 
lépéseink nyilvánosságra kerülnének, vagy általunk tisztelt kollégák ellenőriznék azokat. Ha 
nyugtalanítónak érzi a választ, ne tegye meg a lépést.

Beszélje meg:
• Felettesével

• Egy másik vezetővel

• A vezető jogtanácsos hivatalával

• A HR-részleggel 

• Az üzleti magatartási irányelvekkel (SBC) foglalkozó helyi csapattal

• Az üzleti csapat vagy a régió SBC-összekötőjével

• A GuideLine telefonos szolgálattal

• A következő címre küldött e-mailben: corporate.compliance.hpe@hpe.com

„Mielőtt döntést hozok, elképzelem, hogyan mutatna egy 
újságcímben.” 

https://content.int.hpe.com/sites/HRGateway/smp/protected/Home.page
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Network.aspx
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Liaisons.aspx
mailto:corporate.compliance.hpe%40hpe.com
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Bizalomépítés

Bizalmat keltünk, mert becsületesen, tisztelettel és tisztességesen közelítünk mások felé

Etikus döntéseket hozunk
• Kövesse a jogszabályi előírásokat és a HPE szabályzatait

• Ne tanúsítson tisztességtelen magatartást és viselkedést

• Kövesse az üzleti magatartási irányelvek, valamint a kapcsolódó források és szabályzatok 
útmutatásait

• Beszéljen a kollégáival, a felettesével vagy a vezetőség egyéb tagjaival, és kérjen segítséget a 
helyes döntés meghozatalához

• A saját józan ítélőképessége, a főcímteszt és az ezeket támogató döntéshozatali modell segítségével  
oldja meg azokat a helyzeteket, amikor a megfelelő cselekvés iránya nem egyértelmű

• Mindig cselekedjen jóhiszeműen és tiszteletteljes módon, amikor aggályokat vet fel vagy 
egyéb módon használja az üzleti magatartási irányelveket

• A vezetőknek etikus vezetőkként a tisztességet, bizalmat és tiszteletet támogató 
munkakörnyezetet kell teremteniük

• A vezetőknek megfelelő útmutatást kell biztosítani az alkalmazottaknak, és intézkedéseket kell 
tenniük a kihágások megelőzése, észlelése és kezelése érdekében

 – Globális HR-szabályzat 

 – A csalás veszélyének csökkentésére vonatkozó szabályzat 

Kihágás esetén intézkedünk, nem megtorlunk
• Minden alkalmazott felelős azért, hogy azonnal jelentsen bármilyen vélhetően nem megfelelő 

viselkedést, beleértve az alkalmazottak, ügyfelek, vendégek, alvállalkozók, partnerek és 
beszállítók nem megfelelő viselkedését is

• Alkalmazza a „nyitott ajtók politikát”, hogy felvesse aggályait a felettesének. Ha ez nem 
működik vagy nem tűnik megfelelőnek, lépjen kapcsolatba a vezetés egy másik tagjával, a  
HR-részleggel, az üzleti magatartási irányelvekkel (SBC) foglalkozó helyi csapattal, illetve az 
üzleti csapat vagy a régió SBC-összekötőjével. Az Etikai és Megfelelőségi Irodához is fordulhat, 
ha olyan kérdése vagy aggálya van, amelyet nem kíván saját vezetői csapatával megbeszélni

• A HPE nem tolerálja a megtorlást senki ellen, aki őszintén és jóhiszeműen vet fel aggályt

• A vezetőknek ösztönözniük kell a nyílt és őszinte kommunikációt, és biztosítaniuk kell, hogy az 
alkalmazottak a megtorlástól való félelem nélkül tehessenek fel kérdéseket vagy vethessenek 
fel aggályokat

 – Globális „Nyitott ajtók” politika 

Együttműködünk a nyomozó hatóságokkal
• Működjön együtt teljes mértékben az összes belső vizsgálat és ellenőrzés során

• A vezető jogtanácsos hivatalával együttműködve válaszoljon a kormányzattal vagy egyéb 
külső ügynökségekkel folytatott peres ügyekre vagy kérésekre

• Közölje a teljes igazságot a vizsgálatok vagy ellenőrzések során

• Soha ne módosítson vagy semmisítsen meg nyilvántartásokat egy folyamatban lévő vagy 
várható peres ügy, vizsgálat vagy ellenőrzés esetén

• Ne vitassa meg a belső vizsgálatot másokkal a vállalaton belül vagy azon kívül, kivéve, ha erre 
engedélyt kaptak a belső vizsgálatot folytató személyektől, vagy ha kormányszervekkel való, 
jogszabályon alapuló kötelezettségről van szó

 – HPE globális nyilvántartási és információfelügyeleti főszabályzat 

 – Peres ügyekre és vizsgálatokra vonatkozó szabályzat

Főbb pontok és gyakorlatok
• Folytasson nyílt és őszinte 

kommunikációt az összes üzleti 
interakciója során

• Tartsa be az ígéreteit – mutassa meg 
másoknak, hogy bízhatnak a szavában

• Legyen kész meghozni a HPE számára 
helyes döntést, akkor is, ha az nem a 
legjobb döntés a szervezete vagy az Ön 
számára

Kérdések és válaszok
K: Aggaszt egy probléma, de az 
nem szerepel az üzleti magatartási 
irányelvekben. Ez azt jelenti, hogy nincs 
probléma?

V: Nem. Az üzleti magatartási irányelvek 
nem foglalkozhatnak minden helyzettel 
vagy etikai kérdéssel. Az üzleti magatartási 
irányelvekben szereplő alapelvek, értékek 
és egyéb útmutatások – a főcímtesztet is 
beleértve – azonban segíthetnek a helyes 
döntés meghozatalában. Mindannyiunktól 
elvárják, hogy etikusan cselekedjünk 
még a vállalati szabályok hiánya esetén 
is. Ha további segítségre van szüksége, 
beszéljen felettesével, a vezetés egy 
másik tagjával, a HR-részleggel, az üzleti 
magatartási irányelvekkel (SBC) foglalkozó 
helyi csapattal, az üzleti csapat vagy a 
régió SBC-összekötőjével. Kapcsolatba 
léphet az Etikai és Megfelelőségi Irodával is.

Figyelmeztető jelek:
Kihágás esetén intézkedünk, 
nem megtorlunk
• Tudatában van egy problémának, 

azonban nem kívánja megosztani 
senkivel

• Eltérő bánásmód egy problémát vagy 
aggályt felvető alkalmazott irányában

Együttműködünk a nyomozó 
hatóságokkal
• Lényeges dokumentumok vagy 

információ visszatartása nyomozó 
hatóságoktól vagy ellenőröktől

• Hazugság vagy nem a teljes igazság 
megosztása a nyomozó hatóságokkal 
vagy ellenőrökkel

• Dokumentumok vagy információk 
törlése egy vizsgálat vagy audit esetén

• Egy belső vizsgálat megbeszélése 
másokkal a vizsgálatot folytató 
csapat engedélye nélkül, kivéve ha 
kormányszervekkel való, jogszabályon 
alapuló kötelezettségről van szó

https://content.int.hpe.com/sites/GblPolicies/Home.page
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/HPE011-05.htm
https://content.int.hpe.com/sites/HRGateway/smp/protected/Home.page
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Network.aspx
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Liaisons.aspx
mailto:corporate.compliance.hpe%40hpe.com
https://content.int.hpe.com/sites/GblPolicies/GlobalOpenDoorPolicy.page
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe010-02.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe010-03.htm
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Tisztelet

Minden embert – a vállalaton belül és kívül is egyaránt – méltányossággal, méltóságteljesen és 
tisztelettel kezelünk

Tiszteletben tartjuk az emberi jogokat
• Támogassa és tartsa tiszteletben az emberi jogok védelmét, és gondoskodjon arról, hogy az 

üzleti partnereink és beszállítóink is így tegyenek

• Kerülje el az emberi jogok az üzleti tevékenységből fakadó megsértésében való 
bűnrészességet

• Vegyen komolyan minden gyanút és vádat, és gyors vizsgálattal és cselekedettel enyhítsen 
minden negatív emberi jogi hatást

• A gyermekmunka, a börtön- vagy kényszermunka és a testi fenyítés minden esetben tilos a 
HPE, az üzleti partnereink vagy beszállítóink működése során

• Tartsa tiszteletben az alkalmazottak szakszervezetek létrehozására és kollektív tárgyalásra 
vonatkozó jogait a helyi jogszabályoknak és létező joggyakorlatoknak megfelelően

 – Emberi jogokra vonatkozó globális szabályzat 

 – A társadalmi felelősségvállalásról szóló globális szabályzat 

Tisztelettel közelítünk mások felé
• Legyen nyitott és őszinte másokkal

• A foglalkoztatás során ne különböztessen meg egyetlen alkalmazottat vagy jelentkezőt sem 
a törvény által védett jellemző alapján, beleértve a nemet, bőrszínt, fajt, etnikumot, nemzeti 
származást, vallást, kort, családi állapotot, szexuális beállítottságot, nemi azonosságot és 
kifejezést, fogyatékosságot, terhességet, veterán státuszt, védett genetikai információt, illetve 
politikai hovatartozást

• Fogadja el a HPE csapatának sokszínűségét

 – Globális HR-szabályzat 

 – Globális diszkriminációellenes szabályzat 

Biztonságos és védett munkakörnyezetet biztosítunk
• Tegyen eleget a biztonsági, egészségügyi és védelmi szabályzatoknak és eljárásoknak

• Szüntesse meg vagy jelentse az egészségügyi és biztonsági fenyegetéseket

• Ne árusítson, birtokoljon vagy használjon illegális kábítószereket, és ne veszélyeztesse a 
biztonságot kábítószer, alkohol, vagy egyéb tudatmódosító szer használatával a HPE területén 
való tartózkodás közben, vagy a HPE részére folytatott üzleti tevékenység közben

 – Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági szabályzat 

 – Globális biztonsági normák

Főbb pontok és gyakorlatok
• Olyan bánásmódban részesítsen 

másokat, amilyenben Ön is és ők is 
szeretnének részesülni

• Tudassa másokkal, ha kellemetlenül érzi 
magát miattuk

• Jelentse aggályait felettese, a vezetés 
egy másik tagja, a HR-részleg, az üzleti 
magatartási irányelvekkel foglalkozó 
helyi csapat, az üzleti csoport vagy a 
régió SBC-összekötője vagy a HPE Etikai 
és Megfelelőségi Irodája felé

• Viselkedjen professzionális módon, és 
ne fenyegessen vagy félemlítsen meg 
senkit

Kérdések és válaszok
K: A különböző országok más-
más kultúrával és jogszabályokkal 
rendelkeznek. Az üzleti magatartási 
irányelvek világszerte érvényesek?

V: Igen. Az üzleti magatartási 
irányelvekben megállapított üzleti 
magatartási alapelvek a teljes 
HPE vállalatra vonatkoznak, helytől 
és az adott HPE szervezettől vagy 
vállalattól függetlenül. Ahol a helyi 
szokások, kultúrák vagy törvények 
eredményeként különbségek léteznek 
valamilyen konkrét kérdésre vonatkozóan, 
az alkalmazottaknak vagy az Üzleti 
viselkedési szabályzatot, vagy a helyi 
követelményeket kell alkalmazniuk, 
attól függően, hogy melyik tűzi ki a 
legmagasabb viselkedési normát a 
helyzetet illetően.

Figyelmeztető jelek:
Támogatjuk és biztosítjuk a 
zaklatásmentes munkahelyi 
környezetet
• Elutasító hozzáállás vagy megjegyzések 

a zaklatásellenes szabályzatokkal 
kapcsolatban

• A zaklatók áldozatként és az áldozatok 
panasztevőként történő beállítása

• Nem kívánt megjegyzések, gesztusok, 
kedvezmények és fizikai kapcsolat

• Kifejezetten szexuális tartalmú vagy 
sértő képek vagy egyéb anyagok 
megjelenítése

• Szexuális vagy sértő viccek vagy 
megjegyzések (nyílt vagy burkolt 
formában)

• Szóbeli sértés

• Fenyegetés vagy gúnyolódás

http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe001-03.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe001-01.htm
https://content.int.hpe.com/sites/GblPolicies/Home.page
https://content.int.hpe.com/sites/GblPolicies/GlobalNon-DiscriminationPolicy.page
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe042-01.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/security.htm
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Támogatjuk és biztosítjuk a zaklatásmentes munkahelyi környezetet
• Mellőzze a tiszteletlen, ellenséges, erőszakos, megfélemlítő, fenyegető és zaklató viselkedést

• Támogassa a zaklatásmentes munkahelyi környezetet

• Ne fogadja el és ne tolerálja a szexuális zaklatást, beleértve a szexuális kedvezmények kérését, 
a szexuális tartalmú plakátok, képek, karikatúrák vagy rajzok tényleges vagy számítógépen 
történő megjelenítését, illetve az egyéb nem kívánatos szexuális természetű, szóbeli vagy 
fizikai viselkedést

 – Globális HR-szabályzat 

 – A zaklatásmentes munkahelyi környezetre vonatkozó szabályzat 

Tiszteletben tartjuk a magánéletet és óvjuk a személyes adatokat
• Biztosítsa az átláthatóságot a HPE gyakorlataiban, kínáljon választási lehetőséget az 

ügyfeleknek a magánéletet illetően, és tartsa tiszteletben a döntésüket

• Védje a jelenlegi és korábbi alkalmazottak, az igazgatótanács-tagok, az ügyfelek, a munkára 
jelentkezők, az online felhasználók, az üzleti partnerek és a beszállítók személyes adatait

• Személyes információkat kizárólag jogszerű üzleti célokból szerezzen meg és használjon fel, és 
csak akkor, ha jogszerű igény merül fel ezek ismeretére

 – Globális adatvédelmi főszabályzat

https://content.int.hpe.com/sites/GblPolicies/GlobalNon-DiscriminationPolicy.page
https://content.int.hpe.com/sites/GblPolicies/GlobalHarassment-FreeWorkEnvironmentPolicy.page
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe002-01.htm
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Kompromisszumoktól mentes tisztesség

Minden tevékenységünk során nyíltak, őszinték és etikusak vagyunk

Megfontoltan használjuk az eszközöket
• Minimalizálja a HPE eszközeinek saját célra történő felhasználását

• Ne engedje meg másoknak – beleértve a barátait és a családját –, hogy a HPE erőforrásait 
használják

• A személyes tulajdon és a rendszerek eltulajdonítása, rongálása, illetéktelen birtoklása és 
használata tilos

• Ne használjon HPE berendezéseket vagy rendszereket jogsértés elkövetéséhez vagy olyan 
tartalom létrehozásához, tárolásához vagy küldéséhez, amelyet mások esetleg sértőnek 
találnak

• Kerülje az olyan felhasználást, amely veszteséghez vagy károsodáshoz vezethet, beleértve a 
vírusok bejutását vagy az informatikai biztonság megsértését

• Vállaljon felelősséget a HPE anyagi eszközeinek védelméért

 – Összeférhetetlenségi szabályzat 

 – Informatikai szabályzatkészlet 

Pontos üzleti nyilvántartást vezetünk
• Olyan üzleti nyilvántartást hozzon létre, amely pontosan tükrözi a valóságot az alapul szolgáló 

tranzakció vagy esemény kapcsán

• Győződjön meg róla, hogy követi a könyvelési és pénzügyi útmutató pénzügyi szabályzatát és 
jelentéssel kapcsolatos irányelveit

• A szerződéseket is beleértve kizárólag olyan dokumentumokat írjon alá, amelyeknek aláírására 
fel van hatalmazva, és amelyekről azt gondolja, hogy pontosak és hitelesek

• Ne feledje, hogy az e-mailek és egyéb elektronikus közlések bekerülhetnek az üzleti 
nyilvántartásba. Kerülje a túlzásokat, a lekicsinylő nyelvezetet és az egyéb olyan kifejezéseket, 
amelyeket ki lehet emelni a szövegkörnyezetből

• Semmilyen célra nem hozhatók létre titkos vagy nem nyilvántartott HPE pénzalapok vagy 
források

• Ne kössön mellékmegállapodást vagy -szerződést

• A nyilvántartást a szabályzat szerint őrizze, védje és semmisítse meg

 – Könyvelési és pénzügyi kézikönyv 

 – Globális nyilvántartási és információfelügyeleti főszabályzat

Kerüljük az érdekellentéteket
• Döntéseit a HPE érdekeit a lehető legjobban figyelembe véve hozza meg

• Beszéljen meg felettesével minden olyan helyzetet, amelynek lehetséges következményei 
között felmerülhet az összeférhetetlenség

• Proaktív módon közelítse meg az olyan helyzeteket, amelyek potenciálisan érdekellentétet 
okozhatnak Ön, családtagja, illetve ismerőse és a HPE között

 – Összeférhetetlenségi szabályzat

Főbb pontok és gyakorlatok
• Helyesen cselekedjen, még akkor is, ha 

mások igyekeznek nyomást gyakorolni 
Önre

• A HPE, és nem a saját vagy mások 
számára megfelelő döntéseket hozzon

• Védjen meg minden HPE eszközt, és ne 
feledje, hogy ezen eszközök közül a jó 
hírnevet a legfontosabb megtartani – és 
a legkönnyebb elveszíteni

Figyelmeztető jelek:
Megfontoltan használjuk az eszközöket
• Olyan munkatársak, akik nagy 

figyelemmel óvják a számítógépeiket 
(mivel attól félhetnek, hogy mások 
észrevehetik a számítógépük vagy 
egyéb HPE eszközeik nem megfelelő 
használatát)

• A HPE tulajdona, amelyet nem véd 
semmi, ha használaton kívül van

• Azok, akik jóváhagyás nélkül 
engedélyezik másoknak a HPE eszközök 
kölcsönzését vagy használatát

• Megfelelő hitelesítő adatokkal nem 
rendelkező egyének a HPE területén

• A HPE erőforrásainak túlzott mértékű, 
személyes célokra történő felhasználása

• A HPE erőforrásainak használata nem 
odaillő anyagokhoz való hozzáférésre 
vagy azok tárolására

• A HPE létesítményeihez hozzáférést 
nyújtó elektronikus beléptető kártyák és 
egyéb eszközök hanyag alkalmazása

• Jelszavak megosztása

Pontos üzleti nyilvántartást vezetünk
• Könyvelésen kívüli források és nem 

nyilvános vagy nem nyilvántartott 
eszközök vagy kötelezettségek 
létrehozása

• Nem dokumentált megállapodások 
ügyfelekkel, üzleti partnerekkel vagy 
beszállítókkal

• Szerződések vagy más dokumentumok 
visszadátumozása

• Mellékmegállapodások vagy 
-szerződések kötése a HPE 
szerződéskötési folyamatain kívül

• Hamis szerződések vagy egyéb 
dokumentumok megkötése vagy 
létrehozása

http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe011-01.htm
http://ent141.sharepoint.hp.com/teams/EAWeb/Lists/Policy%20and%20Standards/PolicyandStandards.aspx
http://intranet.hp.com/finance/WW/controllership/efr/Operational_Policies/AFM/Pages/AFM.aspx
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe010-02.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe011-01.htm
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Csak indokolt esetben adunk és fogadunk el ajándékot
• Csak abban az esetben kínáljon fel ajándékot, étkezést, utazást vagy szórakoztatást, ha 

az megfelel az Üzleti kényelmi szolgáltatások globális szabályzatának. Az ajándékoknak, 
étkezéseknek, utazásnak és szórakoztatásnak indokoltnak kell lennie az üzleti kapcsolat 
szempontjából, és csak a HPE arculatának javítására, a termékek és szolgáltatások 
megfelelőbb bemutatására vagy baráti kapcsolatok létrehozására szolgálhatnak

• Csak abban az esetben fogadjon el ajándékot, étkezést, utazást vagy szórakoztatást, ha az 
megfelel az Üzleti kényelmi szolgáltatások globális szabályzatának

• Elfogadott az üzleti kapcsolatok cégértékét elősegítő, viszonzott ajándékozás, étkezés, utazás 
és szórakoztatás, azonban sose kínáljon fel vagy fogadjon el olyan ajándékot, étkezést, utazást 
vagy szórakozást, amely helytelen befolyást gyakorol, vagy a helytelen befolyásnak akár 
csak látszatát kelti, és sose kínáljon fel vagy fogadjon el ajándékot, étkezést, utazást vagy 
szórakoztatást egy viszonzott cselekvés fejében vagy ellenében

• Csak úgy adjon ajándékot, étkezést és szórakozási lehetőséget, ha az nem ellenkezik a fogadó 
alkalmazójának és a HPE vállalat szabályzataival

• Ne adjon ajándékot, étkezést vagy szórakozási lehetőséget kormányzati tisztviselőnek, csak ha 
az jogszerű és megfelel a HPE szabályzatainak

• Ne kérjen ajándékot, étkezést és szórakoztatást

• Az Üzleti kényelmi szolgáltatások globális szabályzatának megfelelően jelentsen vezetőjének 
minden elfogadott ajándékot, étkezést vagy szórakoztatást

• Az ajándékok, étkezések, utazás vagy szórakoztatás elfogadása előtt tekintse át az Üzleti 
kényelmi szolgáltatások globális szabályzatát, és annak megfelelően járjon el, beleértve a 
jóváhagyás folyamatát is

 – Összeférhetetlenségi szabályzat 

 – Üzleti kényelmi szolgáltatások globális szabályzata 

 – Korrupcióellenes szabályzat 

 – Egyesült államokbeli kényelmi szolgáltatások szabályzata

Kerüljük az érdekellentéteket
• Ügyféllel, üzleti partnerrel, beszállítóval 

vagy versenytárssal kötött külső 
munkaviszony, vagy tőlük kapott juttatás

• Az Ön vagy egy családtagja által 
fenntartott jelentős pénzügyi érdekeltség 
egy ügyfélhez, üzleti partnerhez, 
szállítóhoz vagy versenytárshoz kötődően

• Olyan üzleti partnerrel, beszállítóval, 
értékesítési partnerrel vagy ügyféllel 
folytatott üzlet, ahol az adott vállalatnál 
valamelyik családtagja, vagy bárki más 
Önnel közeli személyes kapcsolatban álló 
személy jelentős szerepet tölt be

• A HPE felett szabályozási illetékességgel 
rendelkező vagy a HPE vállalattól vásárló, 
kormányzati vagy köztestületnél fennálló 
munkaviszony

• A családtagok vagy szoros személyes 
kapcsolatban állók nem jelenthetnek 
egymásnak közvetlenül vagy közvetetten

• A családtagok vagy szoros személyes 
kapcsolatban állók nem vehetnek 
részt közvetlenül vagy közvetetten az 
egymás alkalmazásával kapcsolatos 
döntésekben, például az alkalmazással, 
munkakiosztással, bérezéssel, 
teljesítményértékeléssel, fegyelmi 
eljárásokkal vagy előléptetések javaslatával 
kapcsolatban

Kérdések és válaszok
K: Van bármiféle korlát arra vonatkozóan, 
hogy milyen típusú ajándék vagy 
szórakoztatás nyújtható egy ügyfél 
képviselőjének, partnernek vagy más 
személynek a HPE nevében?

V: Igen. A HPE korlátozza az ügyfelek, 
partnerek vagy egyéb harmadik felek 
számára nyújtható előnyök típusait, mert 
bizonyos előnyök nyújtása szükségtelen 
kockázatot jelenthet a HPE számára. 
Tekintse meg az Üzleti kényelmi 
szolgáltatások globális szabályzatát.

A következő üzleti előnyök nyújtása minden 
esetben tilos:

• Készpénz, kölcsön, részvény vagy 
részvényopció

• Készpénzre váltható ajándékutalványok, 
például, de nem kizárólag American 
Express, Visa vagy MasterCard

• Bármilyen ajándék vagy szórakoztatási 
szolgáltatás, amely biztosítása közvetlen 
válaszcselekvés ellenében történik

• Bármilyen tárgy, amely illegális, nyíltan 
szexuális tartalmú, szerencsejátékot foglal 
magában, vagy egyéb módon megsérti a 
HPE üzleti magatartási irányelveit

• Bármilyen tárgy, amely tisztességtelen 
befolyásolás vagy összeférhetetlenség 
látszatát kelti

http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe011-01.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe011-02.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe011-04.pdf
http://wpcfs.corp.hp.com/TSGAMS3_WPC/uspslegal/Policies/USPubSec-001.pdf


Üzleti magatartási irányelvek 13. oldal

Nem vesztegetünk meg senkit és nem fogadunk el csúszópénzt
• Nem ajánlhat fel és nem biztosíthat vesztegetési pénzt vagy egyéb tisztességtelen kifizetést 

vagy pénzbeli ösztönzést azért, hogy megnyerjen egy üzleti lehetőséget vagy befolyásoljon 
egy üzleti döntést – sehol, semmivel kapcsolatban, akkor sem, ha az rövid távon az üzleti 
lehetőség elvesztését jelenti

• Nem kérhet és nem fogadhat el semmilyen nemű csúszópénzt vagy jutalékot

• Jelentsen felettesének mindennemű csúszópénzre vagy jutalékra irányuló kérést vagy 
felajánlást

• Nem ajánlhat fel csúszópénzt, és jelentenie kell minden csúszópénzzel kapcsolatos kérést

• Az ügynököket és forgalmazókat csak azután alkalmazza, hogy azok átestek a HPE átvilágítási 
folyamatán, amely biztosítja, hogy jutalékainkat és díjazásunkat nem használják fel a 
nevünkben megvesztegetésként

 – Üzleti kényelmi szolgáltatások globális szabályzata

 – Korrupcióellenes szabályzat

 – Globális korrupcióellenes webhely

Védjük a bizalmas adatokat
• Csak indokolt üzleti célokból használja és fedje fel a HPE, az ügyfelek, az üzleti partnerek és a 

szállítók bizalmas adatait, és csak akkor, ha a megfelelő védelmi intézkedések megtörténtek

• Jelölje meg a bizalmas adatokat, hogy jelezze azok megfelelő kezelésének, továbbadásának és 
megsemmisítésének módját

• A bizalmas adatokat a HPE vállalaton kívül csak jogosult felekkel oszthatja meg, akik aláírtak a 
bizalmas adatok közzétételével kapcsolatos megállapodást

• A HPE bizalmas adatait a HPE vállalaton belül csak olyan alkalmazottakkal oszthatja meg, 
akiknek szükségük van az ilyen adatok ismeretére

• Kövesse a HPE eljárásait a HPE munkaeszközök újbóli felhasználására, újbóli telepítésére és 
visszaszolgáltatására vonatkozóan

• Meg kell ismernie és követnie kell a HPE szabályzatait a közösségi média használatára 
vonatkozóan, nem kizárólagosan beleértve a felhasználói fórumokat, blogokat, közösségi 
platformokat (például Facebook, Twitter és hasonlók), csevegőszobákat és hirdetőtáblákat

• A HPE szellemi tulajdonával, üzleti titkaival és egyéb bizalmas vállalati információival 
kapcsolatban ne folytasson beszélgetést a közösségi médiában

• Lépjen kapcsolatba a HPE jogi osztályával, ha bizonytalan az információk megfelelő 
kezelésében, ha nem tudja, valami bizalmas-e, vagy bármilyen más kérdés kapcsán

 – Bizalmas információkra vonatkozó szabályzat 

 – Közösségi média és blogok kezelési szabályzata

• Versenytárgyalás vagy szerződéssel 
kapcsolatos tárgyalás ideje alatt biztosított 
tárgyak

• Túlzott, fényűző vagy gyakori ajándékok 
vagy szórakoztatási lehetőség

• Bármilyen tárgy, amely megsérti az 
elfogadó fél saját szabályzatát

• Üzleti kényelmi szolgáltatások a harmadik 
felek közvetlen családtagjaitól (szülők, 
gyermekek, házastárs és annak szülei és 
testvérei), élettársától, közeli barátaitól 
és harmadik felek üzlettársaitól (például 
ügynökök, tanácsadók stb.), illetve üzleti 
kényelmi szolgáltatások nyújtása ezeknek 
a személyeknek. Kivételt képez ez alól 
a közeli családtagok vagy az élettárs 
olyan kis értéket képviselő kereskedelmi 
rendezvényeken való esetenkénti 
részvétele, amelyen a HPE alkalmazottak 
családtagjai vagy élettársai is jelen vannak, 
vagy amely esetében a családtagok vagy 
az élettárs megjelenése hagyomány.

Figyelmeztető jelek:
Csak indokolt esetben adunk és fogadunk 
el ajándékot
• Ajándékok, étkezések, utazás vagy 

szórakozási lehetőség gyakori adása 
ügyfeleknek, üzleti partnereknek vagy 
beszállítóknak, vagy ilyenek elfogadása 
azoktól

• Ajándékok, étkeztetés, utaztatás vagy 
szórakozási lehetőség gyakori biztosítása 
ügyfelek, üzleti partnerek vagy beszállítók 
számára, illetve ezen tételek elfogadása 
tőlük ajánlattétel, üzletkötés vagy 
szerződéssel kapcsolatos tárgyalás során

• Fényűző vagy túlzott ajándékok, étkeztetés 
vagy szórakozási lehetőség

Nem vesztegetünk meg senkit és nem 
fogadunk el csúszópénzt
• Ügynök fizetési igénye egy másik 

országban, egy harmadik fél számára, 
készpénzben

• Szívességek vagy készpénz kérése vagy 
felkínálása

• Iránymutatás egy kormányzati 
tisztviselőtől arra vonatkozóan, hogy 
egy adott ügynöknek tranzakciót kell 
kezdeményeznie

• Tiltott kifizetésekkel kapcsolatba hozható 
ügynök

• Olyan ügynök, aki a piaci átlagnál 
magasabb díjakat kér ésszerű magyarázat 
nélkül

• Szoros személyes kapcsolat egy ügynök és 
egy kormányzati tisztviselő között

• Ügynök kérése jótékonysági vagy politikai 
közreműködésre vonatkozóan

• Olyan ügynök, aki akadályozza, hogy a 
HPE kellő gondossággal tudjon eljárni

http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe011-02.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe011-04.pdf
https://legal.int.hpe.com/legal/pages/antiCorruption.aspx
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe010-04.htm
http://intranet.hp.com/marketingandcomms/ww/Pages/page.aspx?q=socialmediaandblogginggovernancepolicy
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Betartjuk a nemzetközi kereskedelemre vonatkozó jogszabályokat
• Ne feledje, hogy a HPE által forgalmazott minden termék és szolgáltatás, valamint a 

termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó műszaki adatok osztályozásának a globális 
kereskedelmi szempontok szerint kell történnie, hogy azok megfeleljenek a vonatkozó 
szabályozásoknak minden olyan országban, ahová a HPE engedélyezi a szállítást

• Kérjen útmutatást a HPE Globális kereskedelmi osztályától annak biztosítása érdekében, hogy 
a termékek, szolgáltatások és technológiák szállítása megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak

• Vesse össze az ügyfeleket és üzleti partnereket az embargóval sújtott országok és a 
kormányzat által tiltott felek listájával, és szükség szerint szerezze be a megfelelő hatósági 
exportengedélyeket

• Vezesse megfelelően az importálás, az exportálás és a vámügyek nyilvántartását és 
felügyeletét

• Bojkottokkal kapcsolatos kérésekre csak a HPE globális kereskedelmi szabályzatának vagy a 
vezető jogtanácsos hivatala által megengedett módon válaszoljon

• Biztosítsa a bevándorlási jogszabályoknak való megfelelést, és szerezze meg a megfelelő 
engedélyeket (beleértve a munkavállalási engedélyeket és vízumokat) minden országban, 
amikor a HPE nevében dolgozik

 – Globális kereskedelmi szabályzatok 

 – Munkavállalói mobilitásra vonatkozó globális szabályzat 

 – HPE 014-0. szabvány: Biztonságos és jogszerű termékek

Nem értékesítünk vagy teszünk közzé fontos, nem nyilvános információkat
• Nem kereskedhet HPE részvényekkel, ha a HPE vállalattal kapcsolatos fontos, nem nyilvános 

információk tudatában van, illetve nem adhatja tovább a HPE fontos, nem nyilvános 
információit másoknak, és nem javasolhatja másoknak a HPE részvények megvásárlását vagy 
eladását, ha tisztában van ezekkel a fontos, nem nyilvános információkkal

• Nem kereskedhet más vállalat részvényeivel, ha az adott vállalattal kapcsolatos fontos, nem 
nyilvános információk tudatában van, illetve nem adhatja tovább az adott vállalat fontos, 
nem nyilvános információit másoknak, és nem javasolhatja mások számára az adott vállalat 
részvényeinek megvásárlását vagy eladását, ha tisztában van ezekkel a fontos, nem nyilvános 
információkkal

• Ne feledje, hogy a fontos, nem nyilvános információk olyan információk, amelyek nem kerültek 
nyilvánosságra, de hasznosak lehetnek egy gondolkodó befektető számára, aki döntést tud 
hozni, hogy vásároljon, eladjon vagy megtartson részvényeket

• Vegye figyelembe, hogy az alkalmazotti részvényopciók gyakorlása „kereskedelemnek” 
minősülhet

• Ismerje meg a HPE bennfentes kereskedelmi szabályzatát, beleértve az Önre vonatkozó 
negyedévi kereskedelmi korlátozásokat

 – Bizalmas információkra vonatkozó szabályzat 

 – Bennfentes kereskedelemről szóló szabályzat 

 – Bennfentes kereskedelmi megfelelőségi weblap

Védjük a bizalmas adatokat
• A bizalmas adatok „bizalmasként” vagy 

„érzékenyként” történő megjelölésének 
elmulasztása

• Bizalmas adatok továbbítása 
felügyelet nélküli faxkészülékekre vagy 
nyomtatókra

• Bizalmas adatok hangos és nyílt 
megtárgyalása, amelyet más személyek 
is meghallhatnak

• Szerzői joggal védett anyagok 
terjesztése a szerzői jog megfelelő 
feltüntetése nélkül

• A HPE szerzői joggal védett 
információinak megtárgyalása 
ügyfelekkel vagy beszállítókkal 
megfelelő jóváhagyás és annak ismerete 
nélkül, hogy az adott féllel fennálló 
kapcsolat bizalmas-e vagy sem

• Bizalmas vázlatok és feljegyzések, 
amelyeket nem semmisítenek meg a 
megfelelő módon, miután már nincs 
szükség rájuk

• „Ingyenes” vagy egyénileg megvásárolt 
internetes gazdakörnyezet, 
együttműködés vagy felhőalapú 
szolgáltatások használata, hogy 
„mindenképpen kész legyen a munka”

Nem értékesítünk vagy teszünk közzé 
nem nyilvános információkat
Ha meghívást kap egy szakértői hálózatba, 
tanácsadói testületbe, munkatársak 
közötti információcserét vagy bármilyen 
egyéb információmegosztást szolgáló 
csoportba, akkor az alábbi figyelmeztető 
jelekre kell figyelnie:

• Szakértői hálózatok, amelyeket 
tőzsdei befektetéseket kezelő cégek 
szponzorálnak

• Meghívások, amelyek a vállalat jogi 
osztályának bevonása nélkül érkeznek

• Kérések, hogy ne tájékoztassa a 
HPE vállalatot a részvételéről

• A HPE által a jövőben tartandó 
események részleteit firtató kérdések

• Fontos, nem nyilvános információkra 
vonatkozó kérések

http://intranet.hp.com/finance/WW/controllership/GlobalTrade/Pages/page.aspx?q=Policies
https://content.int.hpe.com/sites/GblPolicies/GlobalEmployeeMobilityPolicy.page
http://standards.int.hpe.com/smc/hpstd/pdf/F-HPE0001400.pdf
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe010-04.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe010-06.htm
http://ent21.sharepoint.hp.com/teams/Pro_Bono/communities/insider/SitePages/Home.aspx
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Az ügyfeleink iránti szenvedély

Mindig az ügyfél az első

Minőségi termékeket és szolgáltatásokat nyújtunk
• Csak olyat ígérjen, amit teljesíteni is tud

• Mindig teljesítse, amit megígért

• Ne feledje, hogy a HPE által szállított termékek és szolgáltatások jellemzője a minőség

 – HPE 014-0. szabvány: Biztonságos és jogszerű termékek 

 – HPE 014-2. szabvány: Biztonságos és jogszerű beszállítói termékek 

Felelősségteljesen végezzük tevékenységünket a piacon
• Termékeinket és szolgáltatásainkat tisztességesen, pontosan és a valóságnak megfelelően 

képviselje

• Ne keltsen félrevezető benyomást reklám-, marketing- vagy értékesítési anyagokban vagy 
bemutatókban

• Védje a HPE márkanevet és jelzéseket, és csak a megfelelő jogosultságok birtokában 
használja azokat

• Kellő gondossággal járjon el az olyan helyzetek elkerülése érdekében, amelyek a HPE 
termékeinek a szürkegazdaságban való értékesítéséhez vezethetnek

• Ne tegyen hamis vagy jogszabályba ütköző kijelentéseket a versenytársakról, azok termékeiről 
és szolgáltatásairól

• Kellő gondossággal járjon el az üzleti partnerek és beszállítók kiválasztása során, hogy azok 
megfeleljenek a HPE követelményeinek

 – Márkanévre vonatkozó irányelvek és eszközök

 – Marketing- és értékesítési szabályzatok

 – Külső kommunikációs és hozzájárulási irányelvek 

 – Végfelhasználói ügyfelek ellenőrzéséről szóló szabályzat

Főbb pontok és gyakorlatok
• Összpontosítson az ügyfél megfelelő 

módon történő kezelésére

• Tisztességesen versenyezzen

• Válasszon olyan üzleti partnereket, 
beszállítókat és személyeket, akik a HPE 
képviseletét gondosan végzik

Kérdések és válaszok
K: Annak érdekében, hogy jobban tudjam 
végezni a munkámat a HPE vállalatnál, 
megtartottam az előző munkáltatóm 
számos dokumentumát, amelyek 
különböző, általa használt eljárásokat 
ismertetnek. Felhasználhatom a 
dokumentumokat a HPE vállalatnál?

V: Attól függ. Ha a dokumentumok 
tartalmazzák az Ön korábbi 
munkáltatójának bizalmas vagy 
tulajdonjogilag védett információit, ezeket 
az információkat nem használhatja fel 
és nem oszthatja meg. A HPE minden 
alkalmazottól elvárja, hogy tiszteljék a 
bizalmas információk felfedését vagy 
alkalmazzanak korlátozásokat azokra, 
amelyeket korábbi munkaadóktól vagy 
más harmadik felektől szereztek. Az új 
alkalmazottakat kifejezetten utasítjuk, 
hogy ilyen információkat ne hozzanak a 
HPE területére. Ha nem biztos benne, ne 
használja fel vagy ne ossza meg az ilyen 
információkat addig, amíg nem konzultált 
a HPE vezető jogtanácsos hivatalával.

Figyelmeztető jelek:
Elszántan és tisztességesen 
versenyzünk
• Hivatalos vagy nem hivatalos 

megállapodások versenytársakkal, 
amelyek árakat rögzítenek, 
vagy értékesítési területeket, 
termékcsaládokat vagy 
ügyfélcsoportokat osztanak fel

• Ezeket a területeket érintő információk 
cseréje a versenytársakkal

• Olyan, ügyfelekkel, üzleti partnerekkel 
vagy beszállítókkal kötött 
megállapodások, amelyek megszabják 
egy termék vagy szolgáltatás 
viszonteladói árát, korlátozzák egy 
ügyfél jogát egy termék eladására, 
vagy egy termék vagy szolgáltatás 
értékesítését más termékek vagy 
szolgáltatások megvásárlásától teszik 
függővé

• Költségszint alatti árképzés, különösen 
akkor, ha jelentős piaci részesedéssel 
rendelkezünk

• Hasonló helyzetű ügyfelek vagy 
értékesítési partnerek tisztességtelen 
megkülönböztetése

http://standards.int.hpe.com/smc/hpstd/pdf/F-HPE0001400.pdf
http://standards.int.hpe.com/smc/hpstd/html/f-hpe0001402.htm
www.hpe.com/brandcentral
http://intranet.hp.com/gtbp/so/StrategyPlanning/BusinessRiskManagement/CorporatePolicyAudit/Pages/index.aspx
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/HPE060-04.htm
http://ent112.sharepoint.hp.com/teams/pcmr_resource_center/Policies/HPE067-03_End_User_Verification.pdf
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Elszántan és tisztességesen versenyzünk
• Ne használjon fel jelentős piaci pozíciókat arra, hogy korlátozó gyakorlatokkal igyekezzen 

csökkenteni a versenyt, miközben ez üzletileg vagy az ügyfelek számára biztosított előnyök 
szempontjából nem indokolt

• Ne lépjen a versenytársakkal vagy partnerekkel semmilyen, az árajánlatokat manipuláló 
vagy összejátszáshoz vezető megállapodásra; ez magában foglalja többek között az árak 
egyeztetését, a gyártás korlátozását, illetve az ügyfelek, beszállítók vagy piacok egymás 
közötti felosztását

 – Trösztellenes/versenyjogi szabályozás jogi forrásainak webhelye

Megfelelő módon jutunk az üzleti információkhoz
• Tartsa tiszteletben az aktuális és előző munkáltatók bizalmas információinak megőrzésére 

vonatkozó kötelezettségeket; soha ne bírjon rá senkit a titoktartási kötelezettség 
megszegésére

• Ne kérje, ne fogadja el, ne használja fel és ne ossza meg a versenytársak bizalmas információit

• Győződjön meg arról, hogy a nevünkben eljáró külső felek betartják előírásainkat

• Ne tegyen közzé az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel vagy beszállítókkal kapcsolatos nem 
nyilvános árképzési információkat

• Csak akkor fogadjon el bizalmas információkat, ha a HPE vezetése megállapítja, hogy azokra 
szükség van, és csak olyan írásos megállapodás birtokában, amely meghatározza az adatok 
kezelésének korlátait és az arra vonatkozó kötelezettségeinket

 – Bizalmas információkra vonatkozó szabályzat 

Figyelmeztető jelek:
Megfelelő módon jutunk az üzleti 
információkhoz
• Mások bizalmas adatainak használata 

megfelelő jóváhagyások nélkül

• Versenytársak árazásra vonatkozó 
információinak kérése vagy gyűjtése 
ügyfelektől, üzleti partnerektől vagy 
beszállítóktól

• A HPE alkalmazottjának kényszerítése 
vagy bátorítása arra, hogy kiadja korábbi 
munkáltatójának bizalmas adatait

• Harmadik felek javaslatai új 
termékekhez, termékjellemzőkhöz 
vagy szolgáltatásokhoz, amikor az ötlet 
eredeti forrása nem teljesen ismert

• Információszerzés olyan módszerekkel, 
amelyeket nem szeretne teljes 
mértékben nyilvánosságra hozni

• Megfelelő bizonyosság hiányában 
harmadik fél olyan állítására 
hagyatkozni, hogy az üzleti információ 
megszerzése elfogadható formában 
történt

http://ent21.sharepoint.hp.com/teams/Pro_Bono/communities/antitrust/SitePages/Home.aspx
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe010-04.htm
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Felelős állampolgárság

Gazdasági, intellektuális és társadalmi eszköz vagyunk működésünk minden 
országában és közösségében

Vigyázunk a környezetre
• Ahol lehetséges, csökkentjük az energia-, víz- és egyéb erőforrások használatát

• Úgy tervezzük és gyártjuk a termékeinket, hogy növeljük a hatékonyságot, újbóli használatot 
és az újrahasznosítást

• Támogassa a HPE vállalatnál és a közösségeinken belül a hulladékcsökkentésre és a 
hulladékhasznosításra irányuló törekvéseket

 – A társadalmi felelősségvállalásról szóló globális szabályzat 

 – HPE 011. szabvány: Környezetre vonatkozó általános előírások

 – Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági szabályzat

Felelősségteljes üzleti partnerekkel és beszállítókkal dolgozunk
• Az üzleti partnereknek és beszállítóknak meg kell felelniük minőségi, teljesítési, szolgáltatási és 

árazási szabványainknak, és felelősségteljes vállalati polgárokként kell viselkedniük

• Kommunikálja üzleti partnereink és beszállítóink teljesítményére vonatkozó magas 
elvárásainkat az etika, az emberi jogok, a vezetés, az egészség, a biztonság és a 
környezetvédelem terén

• Jelentse, ha úgy véli, hogy valamelyik üzleti partner vagy beszállító megszegi előírásainkat

• Szüntesse meg a HPE üzleti kapcsolatait azokkal az üzleti partnerekkel és szállítókkal, akik 
nem lépnek fel normáink megsértése ellen

• Minden, az üzleti partnerekkel és beszállítókkal fennálló kapcsolatot megfelelő írott 
szerződésekkel dokumentáljon

 – Globális beszerzési szabályzat 

 – A társadalmi felelősségvállalásról szóló globális szabályzat 

 – Partneri működési szabályzat 

 – Beszállítói működési szabályzat 

 – Állományon kívüli dolgozók viselkedési kódexe

Főbb pontok és gyakorlatok
• A döntéshozatal során vegye figyelembe 

a közösség érdekeit

• Döntéseit a hosszú távú érdekeket 
figyelembe véve hozza meg

• Ne feledje, hogy a HPE vállalaton kívül 
állók csak a tetteink alapján ítélhetnek 
meg minket, mert nem látnak bele a 
döntéshozási folyamatainkba

Kérdések és válaszok
K: Olyan tevékenységeket észleltem 
a HPE-n belül, amelyek veszélyt 
jelenthetnek a környezetre nézve, de 
nem szeretnék beleavatkozni. Nem ez a 
legbiztonságosabb eljárás?

V: Nem. Minden HPE alkalmazottnak 
felelőssége lépéseket tenni, ha az 
Üzleti magatartási irányelvek esetleges 
megsértését észleli. Ez a felelősség 
magában foglalja a környezeti veszélyek 
vagy egyéb olyan nem biztonságos 
munkakörülmények jelentését, 
amelyeknek tudatában van. A megtorlást 
senkivel szemben nem toleráljuk, aki 
jóhiszeműen tesz jelentést.

Ha aggályai vagy kérdései vannak, akkor 
a helyi szintű, munkatársakkal vagy a 
felettesével folytatott kommunikáció 
legyen az első lépés. Ha nem megoldható, 
hogy a problémát közvetlen felettesének 
jelezze vagy vele együtt oldja meg, akkor 
a „nyitott ajtók politika” értelmében jelezze 
aggályait a vezetés egy másik tagja, a HR-
részleg, az üzleti magatartási irányelvekkel 
foglalkozó helyi csapat, az üzleti csoport 
vagy a régió SBC-összekötője vagy az 
Etikai és Megfelelőségi Iroda felé.

Figyelmeztető jelek:
Felelős állampolgárok vagyunk
• Környezetet veszélyeztető anyagok 

használata

• Egy beszállító bizalmas adatainak 
gondatlan kezelése és hozzáférhetővé 
tétele mások számára

• Nem dokumentált megállapodások 
kialakítása ügyfelekkel, üzleti 
partnerekkel vagy beszállítókkal

• Beszélgetés riporterrel a HPE 
üzleti tevékenységéről a Globális 
kommunikációs részleg bevonása nélkül

• Egy politikai jelölt támogatása vagy 
jótékonyság a HPE erőforrásainak nem 
jóváhagyott felhasználásával

• Olyan üzleti partnerek vagy 
ügynökök alkalmazása, akik etikátlan 
hozzáállásukról/viselkedésükről ismertek

http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe001-01.htm
http://standards.int.hpe.com/smc/hpstd/AHPE0001100.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe042-01.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe026-01.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe001-01.htm
http://www8.hp.com/us/en/hpe/hp-information/livingprogress/governance/codes_conduct.html 
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c04797632
https://h20168.www2.hpe.com/supplierextranet/cw_codeofconduct.do
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Őszintén kommunikálunk a befektetők és a média felé
• A befektetőkkel, elemzőkkel vagy a médiával a HPE üzleti tevékenységéről folytatott minden 

kommunikációt először jóvá kell hagyatni a Befektetői Kapcsolatok részleggel, a Globális 
kommunikációs részleggel vagy más illetékes HPE kommunikációs szakértőkkel

• Soha ne keltse azt a benyomást, hogy a HPE nevében beszél személyes kommunikációja 
során vagy a közösségi médiában, beleértve a felhasználói fórumokat, blogokat, 
csevegőszobákat és hirdetőtáblákat

 – Bizalmas információkra vonatkozó szabályzat 

 – Külső kommunikációs és hozzájárulási irányelvek 

 – Közösségi média és blogok kezelési szabályzata 

Gyakoroljuk politikai jogainkat
• Minden esetben függetlenítse saját egyéni politikai nézeteit és tevékenységét a HPE 

vállalattól

• Kérjen előzetes engedélyt a HPE vállalati kapcsolatokat kezelő osztályától, ha lobbizni 
szeretne egy kormányzati tisztviselőnél, vagy kapcsolatba lépne egy lobbi specialistával

• Ne feledje, hogy a Vállalati kapcsolatok felelős kizárólagosan a HPE politikai hozzájárulásaiért, 
köztük termékek, szolgáltatások, utazási megoldások és létesítmények adományozásáért

 – Politikai szerepvállalásról szóló szabályzat 

Támogatjuk az önkéntes szerepvállalást közösségeinkben
• Vegyen részt a közösség fejlesztéséért tett erőfeszítésekben

• Ne gyakoroljon nyomást másokra annak érdekében, hogy csatlakozzanak az Ön által 
támogatott jótékony célokhoz, csoportokhoz vagy politikai tevékenységekhez

• Ne vegyen részt a HPE olyan jótékony vagy egyéb szervezeteket érintő döntéseiben, 
amelyekben önkéntes munkát vállal

• Ne használja a HPE erőforrásait az Ön által preferált jótékony célok, csoportok vagy politikai 
tevékenységek javára, hacsak a HPE hivatalosan azt jóvá nem hagyta

 – Globális hozzájárulási szabályzat 

 – Önkéntes alkalmazotti tevékenységekről szóló szabályzat 

 – Összeférhetetlenségi szabályzat

http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe010-04.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe060-04.htm
http://intranet.hp.com/marketingandcomms/ww/Pages/page.aspx?q=socialmediaandblogginggovernancepolicy
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe010-05.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe003-01.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe003-02.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe011-01.htm
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Tisztességesen nyerni, mindennap

Időnként szembesülünk olyan helyzetekkel, ahol a 
megfelelő megoldás nem szükségszerűen egyértelmű. 
Üzleti magatartási irányelveink és annak beágyazott 
eszközei és hivatkozásai, valamint a kérdésfeltevés 
lehetősége segít meghozni a megfelelő döntést.

Az Ön felelőssége, hogy a helyes döntés meghozatalával hozzájáruljon a vállalat 
„tisztességesen nyerni” elvének megvalósulásához. A HPE számít arra, hogy minden 
munkatársa:
• Megérti az üzleti magatartási irányelveket, annak szabályait és szabályzatait, és betartja ezek 

rendelkezéseit

• Használja a főcímtesztet az etikai problémákkal kapcsolatos döntések meghozatalában

• Megismeri az etikus viselkedés modellezéséhez szükséges fontos szempontokat és 
módszereket

• Felismeri a figyelmeztető jelnek minősülő magatartási formákat és tevékenységeket

• Tudja, hogy esetleges kérdéseivel vagy problémáival hová és kihez fordulhat

Ahhoz, hogy a HPE megerősíthesse jó hírnevét mint feddhetetlen kultúrával és etikus 
vezetéssel bíró vállalat, mindannyiunk közös, elveinkkel összhangban álló munkájára 
van szükség, hogy mindennap tisztességes módon nyerhessünk.
Ki kell vívnunk ügyfeleink, üzleti partnereink, beszállítóink és kollégáink bizalmát. Minden 
szinten teljesítenünk kell az Üzleti magatartási irányelvekben lefektetett, mások felé irányuló 
kötelezettségvállalásainkat.



Kapcsolatfelvétel az Etikai és Megfelelőségi Irodával

Ha kérdései vannak, vagy beszélni szeretne aggályairól vagy az Üzleti magatartási irányelvek 
esetleges megsértéséről, a nyitott ajtók politikája jegyében először vitassa meg felvetését 
saját vezetői hierarchiájának tagjaival. Ha bármilyen oknál fogva nem felel meg Önnek ez a 
megközelítés, illetve semmilyen intézkedés nem történik a probléma megvitatását követően, 
lépjen kapcsolatba a HR-részleggel, az üzleti magatartási irányelvekkel (SBC) foglalkozó helyi 
csapattal, az üzleti csoport vagy a régió SBC-összekötőjével vagy az Etikai és Megfelelőségi 
Irodával:

• E-mailben: corporate.compliance.hpe@hpe.com

• Telefonon:  
A GuideLine szolgálatot a világ bármely pontjáról, a nap 24 órájában hívhatja. Rendelkezésre 
állnak tolmácsok, a hívó fél pedig névtelen maradhat, kivéve, ha a helyi jogszabályok tiltják a 
névtelen jelentéstételt. 
 
Az alábbi országokban dolgozó alkalmazottak a megfelelő telefonszámon érhetik el a 
GuideLine szolgálatot:

 – Egyesült Államok/Kanada/Puerto Rico 855-409-0075

 – Kína     4008811554

 – Malajzia    1-800-81-8048

 – Szingapúr    800-110-2183

 – Egyesült Királyság   0808-234-6187 

A más országokban dolgozó alkalmazottak a Nemzetközi hívási útmutató segítségével 
kereshetik meg a rájuk vonatkozó AT&T Direct® Access-számot. Válassza ki az országot, 
ahonnan telefonál, célországként pedig válassza az Egyesült Államokat. Hívja a megadott 
Direct® Access-számot. Felszólításra tárcsázza a 855-409-0075 számot.

• E-mailben: 
Hewlett Packard Enterprise 
Attention: Ethics and Compliance Office 
11445 Compaq Center Dr. West 
Houston, TX 77070 
United States

© Copyright 2015 Hewlett Packard Enterprise Development LP. A HPE nem vállal felelősséget a jelen dokumentum esetleges 
szerkesztési vagy technikai hibáiért vagy hiányosságaiért.

Az AT&T és a jelen dokumentumban található egyéb AT&T jelzés az AT&T Intellectual Property és/vagy az AT&T leányvállalatainak 
védjegye.

2015. november

Üzleti magatartási irányelvek

https://content.int.hpe.com/sites/GblPolicies/GlobalOpenDoorPolicy.page
https://content.int.hpe.com/sites/HRGateway/smp/protected/Home.page
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Network.aspx
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Network.aspx
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Liaisons.aspx
mailto:corporate.compliance.hpe%40hpe.com
mailto:corporate.compliance.hpe%40hpe.com
mailto:corporate.compliance.hpe%40hpe.com
http://www.business.att.com/bt/dial_guide.jsp
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