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Az elnök-vezérigazgató üzenete
Az Electroluxnál egy stratégiai keretrendszer határozza meg a magatartásunkat, nyújt iránymutatást, és ad ösztönzést a megfelelő kommunikációhoz. Ez a keretrendszer célkitűzéseinkből, üzleti modellünkből és a
jövedelmező növekedéshez vezető útból épül fel.
Az Electrolux Csoport Etikai Kódexe stratégiánk alapvető része. Bevezetőként
szolgál a legfontosabb szabályzatainkhoz és alapelveinkhez és útmutatást
nyújt az Electrolux üzleti tevékenységéhez.
Szilárd elkötelezettségünk, hogy mindig etikusan járjunk el, és tiszteletben
tartsuk az emberi jogokat. Ezt mindenki felelősségévé kell tenni, legfelülről
kiindulva. Határozott meggyőződésem, hogy az etikus megközelítés kulcsfontosságú cégünk sikere szempontjából.
Az Electrolux vagy a Csoport bármely képviselőjének jogsértő vagy
etikátlan magatartása vagy tevékenysége alááshatja a tisztességen és
a feddhetetlenségen alapuló, régóta fennálló hírnevünket, ezért nem
tolerálható.
Mindannyiunk felelőssége, hogy a céget olyanná tegyük, ahol büszkén
dolgozhatunk, ahol minden tevékenységünket és döntésünket az etika, a
tisztesség, valamint az emberek és a bolygónk iránti tisztelet elvei vezérlik.
Olvassa el az Etikai Kódexet, hogy megértse, mik az elvárások Önnel
szemben. Használja referenciaként és útmutatóként. Vegye figyelembe, hogy
a Kódex nem térhet ki minden lehetséges helyzetre, és a helyes döntés néha
nem nyilvánvaló. Felmerülő kérdések esetén bátran kérjen segítséget.
Jonas
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Jonas üzenete

Bevezetés az Etikai Kódexbe

Kire vonatkozik a Etikai Kódex és
hogyan kell alkalmazni?
A Kódex minden Electrolux munkavállalóra és egyéb olyan képviselőre
vonatkozik, aki a cég nevében jár el, beleértve az állandó és ideiglenes
munkavállalókat, tanácsadókat, vállalkozókat, valamint az Electrolux
Csoport cégeinek felső vezetését és igazgatósági tagjait. Minden
munkavállaló és egyéb képviselő felelős a Kódex betartásáért.
A munkavállalóknak meg kell ismerniük az Electrolux Csoport szabályzatait
és irányelveit is, amelyek további iránymutatást és részleteket
tartalmaznak. Ezek megtalálhatók az eGate portálon.

Üzleti partnerek és szállítók
Az Electrolux magas szintű elvárásokat támaszt a szállítókkal és más
üzleti partnerekkel szemben.
Minden üzleti gyakorlatunkban magas szinten elköteleztük magunkat az
emberi jogok, a munkavállalók jogai, a környezeti felelősség és a
korrupcióellenesség mellett, és ugyanezt kérjük a partnereinktől.
Szállítóinktól elvárjuk, hogy betartsák a Supplier Workplace Standard
alapelveit, amelyek ugyanazokon a követelményeken alapulnak, mint
amelyeket saját tevékenységeinkkel szemben támasztunk (részletesen:
Group Workplace Policy, Group Workplace Directive).
Felelős beszerzési programunk a lehetséges szállítók minősítésével, a
szállítói működés megfigyelésével és az Electroluxon belüli képzés
biztosításával támogatja a beszerzési döntéseket.
Kapcsolódó szabályzatok:
Group Supplier Workplace Standard, Group Workplace Policy, Group
Purchasing Policy
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Bevezetés az Etikai Kódexbe

A vezetőinktől elvárjuk, hogy követendő
példát mutassanak
Ha Ön vezető beosztást tölt be az Electroluxnál, akkor elvárt, hogy
magatartásával, tevékenységeivel és döntéseivel mutasson jó példát. Ez
azt jelenti, hogy az Etikai Kódexszel összhangban kell dolgoznia. Önnek
biztosítania kell a csapata tagjai számára szükséges képzést annak
érdekében, hogy megértsék a Kódexet, és elkötelezzék magukat a Kódex,
valamint a hozzá kapcsolódó irányelvek és szabályzatok mellett. A
vezetőknek ezeknek megfelelően kell cselekedniük, és jelenteniük kell a
Kódex és a Csoport irányelveinek minden megsértését. Vezetőként
iránymutatást kérhet a HR-től, a jogi csoporttól, az Internal Audittól,
a Sustainability Affairs osztálytól, vagy az illetékes szabályzat felelősétől.

Jogi megfelelőség
Maradéktalanul be kell tartanunk a tevékenységeinkre alkalmazandó
jogszabályokat és egyéb szabályokat. Valamennyi tevékenységünket a
jelen Etikai Kódex, valamint szabályzataink és irányelveink alapján
végezzük. Ha a Kódex és a helyi jogszabály között ellentmondás van,
akkor a szigorúbb szabály alkalmazandó, feltéve, hogy az alkalmazott
előírás nem sért jogszabályt.

Ha kétségei vannak, kérjen jogi tanácsadást!
A kellő időben történő jogi tanácsadás kérésének kulcsszerepe van az
Electrolux érdekeinek megvédése szempontjából, és biztosítja, hogy a
vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok szerint járjunk el. Ön
valószínűleg találkozni fog olyan helyzetekkel, amelyekre az Etikai
Kódex nem ad világos választ. Ezekben a helyzetekben az ügyet
tárgyalja meg a felettesével vagy a helyi jogi tanácsadóval. Helyi jogi
tanácsadó hiányában mindig fordulhat a stockholmi jogi részleghez.
Számos olyan ügy és helyzet adódhat, amelyben ki kell kérnie a helyi
jogi tanácsadó véleményét. További ezzel kapcsolatos útmutatásért
lásd a Group Directive on Matters requiring Legal Consulation
irányelvet.
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Bevezetés az Etikai Kódexbe

Ha jogsértés következik be
Azok a munkavállalók, akik nem etikusan járnak el, vagy megsértik jelen
Kódexet vagy a csoportszintű irányelveket, fegyelmi eljárás alá vonhatók.
A tényektől és körülményektől függően ez az eljárás a jogviszony
megszűnését is eredményezheti.
Az Etikai Kódex és a kapcsolódó szabályzatok és irányelvek sok esetben
jogszabályi előírásokon alapulnak, ami azt jelenti, hogy megsértésük
mind fegyelmi intézkedéseket, mind pedig Önnel és az Electroluxszal
szemben jogi szankciókat vonhat maga után.

Jelentse az aggályait – támogatásban
részesül!
Ha Ön az Etikai Kódex vagy a Csoport bármely szabályzatának
megsértését véli, aggályát jelezze közvetlen felettesének vagy a cégen
belüli más illetékes személynek vagy szervezeti egységnek – ide tartozhat a
HR, a jogi csoport, az Internal Audit, Sustainability Affairs osztály,
az illetékes szabályzat felelőse vagy a helyi, ágazati vagy csoportszintű
felső vezetés.
Az etikai segélyvonal a súlyos kötelességszegések jelentésének egyik
lehetséges módja olyan esetekben, amelyekben Ön, mint munkavállaló
kényelmetlennek érzi a fenti csatornák útján történő jelentést. Az etikai
segélyvonal segítségével bármikor, a világ bármely pontjáról bejelentést
tehet online űrlapon vagy telefonon. Az űrlapot és a hívást az Electrolux
etikai segélyvonalát kezelő független szolgáltató fogadja, majd kivizsgálás
céljából az Electrolux illetékes személyének továbbítja. Ön névtelen
maradhat.1
Minden munkavállalótól elvárható, hogy jelentse, ha tudomására jut, e gy
Electrolux munkavállaló vagy -képviselő esetleges büntetendő cselekedete.
Minden olyan személynek, aki az Etikai Kódex vagy bármely más csoport
szabályzatának esetleges megsértése miatt jóhiszeműen bejelentést tesz,
tudnia kell, hogy mindez semmilyen hátrányos munkaügyi következményt
vagy megtorlást nem von maga után.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

1

Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes országokban jogszabályi korlátozások
vonatkoznak arra az esetre, ha az aggályokat az etikai segélyvonal útján jelentik.
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Az emberek és az
alapvető jogok iránti
tisztelet

Az Electrolux célja, hogy jobbá tegye az emberek
életét. Ennek érdekében fenntartható módon jár el,
jobb élményeket teremt a munkavállalók és az
ügyfelek számára, és folyamatos fejlődésre
törekszik. Ez a célkitűzés csak a cég legfontosabb
erőforrása, a velünk együtt dolgozó emberek
segítségével teljesíthető.
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Emberi jogok

Emberi jogi nyilatkozatunk
Az Electrolux igyekszik elnyerni
mindenkinek a bizalmát, akire
a tevékenységünk hatással van,
szavaink és tevékenységeink által
kimutatva az etika és az emberi
jogok iránti elkötelezettségünket.
Mindig etikus módon járunk el,
tiszteletben tartva az emberi
jogokat, amint azokat a Nemzetközi
Emberi Jogi Kódex és a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető
egyezményei tartalmazzák.
Részesei vagyunk az ENSZ Globális
Megállapodásának, támogatjuk az
OECD multinacionális vállalatokra
vonatkozó irányelveit, és üzletvitelünkben alkalmazzuk az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére
vonatkozó ENSZ-alapelveket, hogy
észleljük és orvosoljuk a tevékenységeink közvetlen vagy közvetett
eredményeként az emberekre gyakorolt negatív hatásait.
Elvárásainkat a jelen Etikai Kódex,
az Electrolux Workplace Policy,
az Electrolux Supplier Workplace
Standard és az Electrolux Group
People Policy szabályzata fejti ki.
A Group Workplace Directive és
a Group Human Rights Directive
további kötelező követelményeket
tartalmaz.

Az emberek és az alapvető jogok iránti tisztelet
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Az emberekre gyakorolt hatás

Mit jelent ez az Ön számára?

Mindig meg kell fontolnunk, hogy tevékenységeink
hogyan hatnak az emberekre és környezetünkre. Üzleti
tevékenységünket igyekszünk úgy végezni, hogy se
közvetlenül mi, se közvetve üzleti partnereink vagy
szállítóink ne okozzanak semmilyen kárt az embereknek
és a környezetünknek.

Az emberi jogok betartása
valamennyi vezető és munkavállaló
kötelessége az Electroluxnál. Saját
munkaterületén vegye figyelembe,
hogy tevékenységeink,
cselekedeteink és döntéseink
hogyan hathatnak ki az emberekre,
és törekedjen az esetleges negatív
hatások minimalizálására.

Emberi jogi erőfeszítéseink kulcsfontosságú része a
munkavállalói jogok és a munkakörülmények.
Munkavállalóink, valamint szállítóink és üzleti partnereink
munkavállalóinak jogait mindig tiszteletben tartjuk, és
magas szintű munkaügyi normák biztosítására
törekszünk.
A gyermekmunkát, kényszermunkát, hátrányos
megkülönböztetést, zaklatást és visszaéléseket nem
tűrjük el. Elkötelezettek vagyunk a tisztességes
munkaidő és fizetések, az egyesülési szabadság és a
kollektív tárgyalás mellett. Alkalmazottaink egészsége
és biztonsága mindenek felett áll, és folyamatosan
azon dolgozunk, hogy felismerjük, kezeljük és
csökkentsük a balesetek és betegségek kockázatait.
Kapcsolódó szabályzatok és irányelvek:
Group People Policy, Group Workplace Policy, Group
Human Rights Directive

Ha az emberi jogok megsértésének
kockázatát észleli, jelentse a
felettesének, egy másik vezetőnek
vagy egy illetékes szervezetnek. A
bejelentést az etikai segélyvonalon
keresztül is meg lehet tenni.
Útmutatásért forduljon a
Sustainability Affairs osztályhoz.

14

Munkaidő és díjazás

Mit jelent ez az Ön számára?

Az Electrolux támogatja a munka és a magánélet közötti
egyensúlyt.

Munkavállalóinktól nem követelhetjük
ártalmas mértékű túlóra teljesítését.

A fizetés tekintetében felelősségteljes hozzáállásra
törekszünk. Munkavállalóinkat legalább a törvény által
előírt minimum vagy annál magasabb összegű díjazás illeti
meg.

A rendkívüli üzleti körülmények
kivételével a munkavállalónak
minden hét napos időtartam alatt
legalább egy pihenőnap jár.

Kapcsolódó szabályzatok:
Group People Policy, Group Workplace Policy

A munkavállalókat világosan
tájékoztatjuk a munkafeltételekről,
beleértve a díjazást és a munkaidőt.
Útmutatásért forduljon a HR-hez
vagy a Sustainability Affairs osztályhoz.

Az emberek és az alapvető jogok iránti tisztelet

Egyesülési szabadság
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Mit jelent ez az Ön számára?

Az Electrolux elkötelezett a kétirányú kapcsolatok
kialakítására a munkavállalókkal, és folyamatosan
törekszik a nyitott munkakörnyezet megteremtésére.
Célunk a nyílt és átlátható párbeszéd biztosítása a
munkavállalókkal vagy adott esetben a képviselőikkel.
Ebbe beletartozik az egyesülési szabadság és a
kollektív tárgyalás.

Minden munkavállaló jogosult
szervezetet alapítani, az általa
választotthoz csatlakozni, illetve
tartózkodni a csatlakozástól.

Kapcsolódó szabályzatok:
Group People Policy, Group Workplace Policy

A szakszervezetek vagy alkalmazotti képviselők és a vezetőség
közötti párbeszédnek építő jellegűnek kell lennie, és a tiszteleten
kell alapulnia.

A vezetők e jog gyakorlását nem
tilthatják meg a munkavállalóknak.

Útmutatásért forduljon a HR-hez
vagy a Sustainability Affairs
osztályhoz.

Az emberek és az alapvető jogok iránti tisztelet

A hátrányos megkülönböztetés
nem fogadható el

A diszkriminációnak nincs helye a munkakörnyezetünkben.
Senkivel szemben sem alkalmazható hátrányos
megkülönböztetés olyan személyes tulajdonságok vagy
meggyőződések miatt, mint például a nem, életkor,
vallás, családi állapot, faji-, etnikai, nemzetiségi és
társadalmi hovatartozás, egészségi állapot,
megváltozott képesség, várandósság, szexuális
irányultság, a munkavállalói szervezetekben való
tagság, ideértve a szakszervezeteket, politikai nézetek,
vagy hasonlók. Valamennyi munkavállalót kizárólag
képességei és képzettsége szerint kell értékelni az
foglalkoztatással kapcsolatos összes döntésnél.
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Mit jelent ez az Ön számára?

A különbözőségektől, beosztástól,
életkortól vagy egyéb
jellemzőktől függetlenül
mindenkit mindig tisztelettel,
méltósággal és előzékenységgel
kell kezelnie.
Gondoskodjon róla, hogy a
foglalkoztatással kapcsolatban
meghozott döntései diszkriminációmentesek legyenek.
Útmutatásért forduljon a HR-hez.

Kapcsolódó szabályzatok:
Group People Policy, Group Workplace Policy

Az emberek és az alapvető jogok iránti tisztelet

Zéró tolerancia érvényes
mindenfajta zaklatásra

A sokszínűség iránti elkötelezettségünk részeként,
beleértve a munkahelyet is, a zaklatással és
erőszakoskodással szemben zéró toleranciát alkalmazunk.
A munkahelyi elnyomás, mint például egyes munkavállalók
elleni ismétlődő negatív intézkedések nem megengedettek.
Minden munkavállalónak tisztelettel, méltósággal és
kölcsönös előzékenységgel kell viszonyulnia egymáshoz.
A zaklatás megjelenhet írásos vagy szóbeli megjegyzések,
pletyka, viccek és gúnyolódás, rágalmazó vagy sértő
szóhasználat vagy megjegyzések, valamint
erőszakoskodás formájában, ahol a hatalommal
rendelkező személyek sértő, megfélemlítő vagy
rosszindulatú viselkedésükkel visszaélnek pozíciójukkal.
Kapcsolódó szabályzatok:
Group People Policy, Group Workplace Policy
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Mit jelent ez az Ön számára?

Mindenkivel szemben tanúsítson
tiszteletet és előzékenységet.
Soha ne küldjön nyílt vagy
kétértelmű szexuális töltetű
emaileket, ne tegyen lekicsinylő
megjegyzéseket társaira, és ne
gúnyolódjon mások származásán
vagy vallásán.
Ne tegyen fel tolakodó kérdéseket
társai magánéletéről, és ne ismételje
meg a nem szívesen fogadott
társadalmi vagy szexuális
közeledéseket.
Ne éljen vissza pozíciójával
alacsonyabb beosztású
munkavállalókkal szemben.
Emelje fel a szavát, ha olyan
helyzetbe kerül, amelyben másokkal
erőszakoskodnak vagy zaklatnak.
Útmutatásért forduljon a HR-hez.

Az emberek és az alapvető jogok iránti tisztelet

A gyermekmunkát
és a kényszermunkát
nem tűrjük el

Az Electrolux a gyermekmunka, a kényszermunka, a
nem önként végzett és a munkavállalók kizsákmányolásával végeztetett munka semmilyen formáját
nem tűri el.
Ezen túlmenően, zéró toleranciát tanúsítunk a nemi
erőszak, a kizsákmányolás vagy bármely személy
akarata ellenére vagy pénzért történő szexuális
tevékenységek (prostitúció) iránt az üzleti utazások
során vagy a cég bármilyen más jellegű képviseletében.
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Mit jelent ez az Ön számára?

Ha bármi olyat tapasztal, ami
gyermekmunka, kényszermunka
vagy munkavállalók
kizsákmányolásával
végeztetett munka
kockázatára utal az Electrolux,
szállítóink vagy üzleti partnereink
tevékenységében, vegye fel a
kapcsolatot a Sustainability Affairs
osztállyal vagy a HR-rel.

Kapcsolódó szabályzatok:
Group People Policy, Group Workplace Policy

Munkakörnyezetünk támogatja a
jólétet és a biztonságot

Annak tudatában, hogy a munkavállalók a tartós siker
elérésének legfontosabb tényezői, az Electrolux
folyamatosan olyan fenntartható teljesítményt biztosító
munkakörnyezet kialakítására törekszik, amelyben
minden munkavállaló a tudása legjavát nyújthatja. Az
egészség és biztonság iránti elkötelezettségünk
túlmutat a szabályok és a törvények betartásán.
Az egészség és biztonság elsőbbséget élvez a
munkafolyamatok megtervezésében és kialakításában,
valamint tevékenységeink megszervezésének
módjában. Az Electrolux mindig arra törekszik, hogy
csökkentse vagy kizárja a munkahelyi baleseteket és a
foglalkozási megbetegedéseket. A vezetés minden
szintje közvetlenül felelős az egyénekre gyakorolt
lehetséges negatív hatások csökkentéséért.
Kapcsolódó szabályzatok:
Group People Policy, Group Workplace Policy

Mit jelent ez az Ön számára?

A biztonság mindnyájunk
elkötelezettségének eredménye,
és mindenki hozzájárulhat az
egészséges és biztonságos
munkakörnyezethez.
Mindig tartsa be munkahelye
biztonsági útmutatásait!
Vegye figyelembe, ha
munkaterületének kockázata van az
egészségre, a biztonságra és a
jólétre, és tegyen javaslatokat e
kockázatok kezelésére.
Útmutatásért forduljon a HR-hez
vagy az EHS-hez.
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Tisztességes,
jogszerű
üzletvitel

A jogsértések rossz hírnévhez,
kártérítési igényekhez és egyes
esetekben bűnügyi vizsgálatokhoz
és szankciókhoz vezethetnek mind
a céggel, mind az egyénekkel
szemben.

Tisztességes, jogszerű üzletvitel

Hiszünk a tisztességes
versenyben, és betartjuk
a trösztellenes jogszabályokat

Az egész világon trösztellenes vagy versenytörvényeket
alkalmaznak, hogy megőrizzék a piaci versenyt. Ezek a
törvények tiltják a versenyellenes megállapodásokat és az
erőfölénnyel való visszaélést a piacon.
Az Electroluxnál hiszünk a tisztességes és versenyképes
piacban, és termékeink, márkáink és szolgáltatásaink
érdemei alapján versenyzünk. Semmilyen olyan
tevékenységet nem folytatunk, ami vétene a versenyjog
ellen, az Electrolux munkavállalóktól szigorúan elvárt,
hogy betartsák a tisztességes versenyre vonatkozó
jogszabályokat.
A versenyjog különféle tevékenységeket tilt, és ezek a
szabályok vonatkoznak a versenytársakkal, ügyfelekkel,
beszállítókkal és egyéb üzleti partnerekkel való
kapcsolatainkra is.
Kapcsolódó szabályzat:
Group Antitrust Policy
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Sohase kössön semmilyen megállapodást vagy megegyezést egy
versenytárssal az árakról, üzleti
feltételekről, gyártásról, műszaki
fejlesztésről, ajánlatokról, ügyfelekről,
piacmegosztásról és egyéb piaci
tevékenységekről.
A cég jogi tanácsadójának előzetes
jóváhagyása nélkül soha ne
tárgyaljon versenytársakkal árakról,
profitról, költségekről, ajánlatokról,
ügyfelekről, piacfejlesztésről, műszaki
fejlesztésről és egyéb nem nyilvános,
bizalmas információkról.
Tartsa tiszteletben az ügyfelek
függetlenségét. Soha ne kísérelje
meg rögzíteni vagy egyéb
módon megszabni az ügyfelek
viszonteladási árait. A cég
jogi tanácsadójának előzetes
jóváhagyása nélkül ne próbálja
meg korlátozni az ügyfelek jogát
termékeink szabad viszonteladására.
Ne alkalmazzon eltérő feltételeket az
ügyfelekkel kötött hasonló ügyletekre.
Semmilyen módszert ne használjon
versenytársaknak a piacról történő
kizárására.
Útmutatásért forduljon a Group Legal
osztályhoz.
Ne feledje, hogy a jogszabályok
megsértéséért súlyos bírságok
szabhatók ki, és e cselekmények
rossz hírnévhez, kártérítési
igényekhez, sok országban bűnügyi
eljárásokhoz és szankciókhoz
vezetnek mind a cég, mind az
egyének ellen.

Tisztességes, jogszerű üzletvitel

Az aktuális kereskedelmi szabályok ismerete létfontosságú az üzleti
tevékenységünkhöz

Globális cégként be kell tartanunk a nemzetközi kereskedelmi szabályokat. Az exportellenőrzés és a kereskedelmi szankciók tiltják vagy korlátozzák meghatározott termékek kivitelét vagy üzletek folytatását bizonyos
országokba és/vagy bizonyos személyekkel, cégekkel vagy
szervezetekkel.
A jogsértések nemcsak jó hírnevünknek ártanak, de büntetőeljáráshoz is vezetnek a cég és a felelős személyek
ellen. A kereskedelmi szabályok bonyolultak, mivel helytől
függően változnak, és a világban zajló események nyomán
módosulhatnak.
Kapcsolódó szabályzat:
Group Export Control and Trade Sanctions Policy
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A kereskedelemmel és az exporttal
foglalkozó alkalmazottaknak be kell
tartaniuk az alkalmazandó szabályokat és eljárásokat, mint például:
Ismerje fel, ha egy kereskedelmi
tevékenység vagy üzleti megállapodás olyan helyzethez vezethet,
amelyben az exportellenőrzési és a
kereskedelmi szankciókra vonatkozó
szabályok érvényesek.
Erősen kockázatos piacokon és
helyzetekkel kapcsolatban a kellő
gondossággal járjon el.
Ismerje fel az üzletek folytatása
során feltűnő veszélyjelzéseket, és
ennek megfelelően járjon el.
Útmutatásért forduljon a Group
Legal osztályhoz.
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Zéró tolerancia
érvényes a korrupcióra

A korrupció a ráruházott hatás-körrel
való visszaélés vagy rossz célra
történő felhasználása személyes
előnyök szerzése érdekében. Az
Electrolux a korrupció semmilyen
formáját nem tűri el. Ez minden
üzletág ügyleteire és tranzakcióira
érvényes az összes olyan országban, ahol tevékenységeket
folytatunk. Az Electrolux és az
Electroluxot képviselő bármely
személy (a harmadik feleket
is beleértve) nem vehet részt
semmilyen korrupcióban, illetve nem
hagyhat jóvá semmilyen korrupciós
gyakorlatot.

Megvesztegetés
A megvesztegetés leírható úgy, hogy valamilyen érték
felajánlása/átadása vagy igénylés/elfogadá-sa egy
ügylet vagy döntés befolyásolására. Az Electrolux a
megvesztegetés semmilyen formáját sem tűri el, függetlenül
annak jellegétől, beleértve mind az állami, mind a
kereskedelmi megvesztegetést. Nem tűrünk el olyan üzleti
partnereket, akik vesztegetést vagy egyéb nem helyénvaló
előnyöket ajánlanak, és ha ilyen tevékenységeket
tapasztalunk, fellépünk ellenük.

A megvesztegetés az alábbi formákban jelenhet meg:
készpénz, ajándékkártyák és
utalványok;
jelentős értékű ajándékok;
jutalékok vagy kenőpénzek;
jótékonysági kifizetések;
utazás vagy szórakoztatás;
kedvező publicitás.

Tisztességes, jogszerű üzletvitel
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Ajándékok és vendéglátá
Az üzleti ajándékoknak és a vendéglátásnak jóindulatú
cselekedetnek kell lennie, nem pedig a velünk folytatott
üzletek jutalmának. A megrendelők vagy szállítók –
ideértve a leendő megrendelőket vagy szállítókat is –
munkavállalói számára felajánlott vagy tőlük kapott
ajándékok és vendéglátás megvesztegetésnek
tekinthetők, és ezért meg kell felelniük bizonyos
kritériumoknak, így az általánosan elfogadott üzleti
gyakorlatoknak.
Röviden: minden adott vagy kapott ajándéknak és
vendéglátásnak szerény értékűnek kell lennie, és sohasem
befolyásolhatja a döntések meghozatalát. Az érték
vonatkozásában be kell tartani az alkalmazandó helyi/
ágazati korlátozásokat.
Tartsa szem előtt, hogy állami tisztviselőknek szóló
ajándékok kerülendők, mivel pozíciójuk alapján általában
úgy tekinthetők, hogy illetéktelenül befolyásolhatják
a döntéshozatalt.
Kapcsolódó szabályzat:
Group Anti-Corruption Policy

Értse meg és tartsa be az Electrolux
Csoport korrupcióellenes szabályzatát.
Értse meg és tartsa be az
ajándékokra és vendéglátásra
alkalmazandó Electroluxszabályokat.
Rendszeresen vegyen részt a
korrupcióellenes képzéseken.
Ne adjon, és ne fogadjon el semmi
olyan juttatást, ami megvesztegetésnek tekinthető.
Sem a cég, sem Ön és családtagjai
vagy barátai nem kaphatnak
illetéktelen előnyöket az Ön által
munkavállalóként, vagy
képviselőként az Electroluxnál
betöltött pozíciója alapján.
Ön nem szenvedhet el visszasorolást, bírságot vagy egyéb
hátrányos következményt annak
alapján, hogy visszautasítja a
megvesztegetés fizetését vagy a
korrupcióban való másmilyen
részvételt.
Ha nem helyénvaló ajándékban,
kedvezményben vagy egyéb
megkérdőjelezhető előnyben
részesül, vesse fel a kérdést a
vezetőjénél, a Group Legal, az
Internal Audit vagy a HR
osztálynál.
Útmutatásért forduljon a Group
Legal osztályhoz.

Tisztességes, jogszerű üzletvitel

Termékeinknél a minőség és a
biztonság kiemelten fontos

Termékei tervezése, fejlesztése, gyártása, marketingje és
értékesítése során az Electrolux betartja a jogszabályi
előírásokat és a saját minőségi és biztonsági szabályait. A
termékek mindaddig nem szállíthatók az ügyfeleknek, amíg
a minőségi követelmények, a biztonsági szabványok és a
megfelelőségi követelmények nem teljesültek maradéktalanul. Termékeinket és szolgáltatásainkat pontosan mutatjuk be, és megköveteljük állításaink igazolását.
Kapcsolódó szabályzat:
Group Quality Policy
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Mindig tartsa be a termékeink
és szolgáltatásaink tervezésére,
gyártására, értékesítésére,
működésére és marketingjére
vonatkozó jogi követelményeket,
valamint Electrolux szabályzatokat.
Soha ne vegye felelőtlenül vagy
hozzon olyan döntést, ami
veszélyezteti a termék megfelelőséget.
Ne manipulálja a vizsgálatokat vagy
a vizsgálati eredményeket.
Ne hozzon létre olyan termékeket,
amelyek teljesítménye adott
területekre vonatkozóan csak a
vizsgálati körülmények között javul.
Soha ne adjon pontatlan információkat termékeink vagy szolgáltatásaink minőségéről, biztonságáról
vagy más jellemzőiről.
Útmutatásért forduljon a Group
Quality vagy Group Legal
osztályhoz.

Electrolux Csoport Etikai Kódexe
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Feddhetetlen üzleti
működés

A feddhetetlenség vezérelje a munkavállalókat az ésszerű
döntések meghozatalában és mindig a cég érdekében
kell eljárniuk. Az Electrolux munkavállalói a politikai és a
személyes ügyeiket nem keverhetik össze az üzlettel.

Feddhetetlen üzleti működés
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Ha személyes ügyek
befolyásolhatják az üzleti döntéseket,
akkor érdekellentét áll fenn

Mit jelent ez az Ön számára?

El kell kerülni és felettesének, valamint a HR-nek jelenteni
kell az olyan helyzeteket, ahol egyéni vagy személyes
szempontok ütköznek az Electrolux érdekeivel.

Minden érdekellentétet
haladéktalanul jelentsen felettesének
és a HR-nek.

Az érdekellentétek kezelésének legjobb módja azok teljes
mértékű elkerülése. Ha felmerülnek, Önnek nyíltnak és
átláthatónak kell lennie a helyzettel kapcsolatban.

Ne vállaljon olyan külső munkát
vagy tevékenységet, amely ütközhet az Electrolux érdekeivel vagy
ilyen látszatot eredményezhet, és
amely csökkentheti az Electroluxnál
végzett feladatai hatékonyságát
vagy e feladatok végzése iránti
elhivatottságát.

Ezek az ütközések különféle módokon jelentkezhetnek, mint például:

Munkakörén kívüli alkalmazásnál, ahol az egyik
munkakör érdekei a másikéval ütköznek.
Olyan családi érdekek következtében, amelyekben
Ön egy családtagot vagy más hozzátartozóját
alkalmaz vagy felügyel.
Ha árukat vagy szolgáltatásokat vásárol egy
hozzátartozójától vagy barátjától, vagy az ezek
bármelyike által irányított cégtől.
Ha Önnek vagy családtagjának olyan pénzügyi
érdeke van, amely befolyásolhatja a döntéseit.
És abban az esetben is, amikor Önnek vagy
családtagjának közvetlen vagy közvetett
személyes érdekeltsége van az Electrolux bármely
szállítójánál vagy ügyfelénél.
Kapcsolódó szabályzat:
Group Conflicts of Interest Policy

Útmutatásért forduljon a HR-hez
vagy a Group Legal osztályhoz.

Feddhetetlen üzleti működés

Az Electrolux kerüli a politikai
szerepvállalást

Az Electrolux semlegességet tanúsít a politikai pártokkal
és jelöltekkel szemben. Sem az Electrolux neve, sem a
Csoporthoz tartozó bármely cég által ellenőrzött források
nem használhatók fel politikai pártok vagy jelöltek
érdekeinek támogatására.
A politikai lobbizás törvényes tevékenység, melyet
az Electrolux által meghatalmazott munkavállalók
folytathatnak, de az ilyen tevékenységeket mindig
átlátható módon és egyértelműen az Electrolux nevében
kell végezni.
Azoknak a munkavállalóknak, akik párbeszédet folytatnak
kormányokkal és más köztestületekkel az állami politika
tájékoztatása vagy befolyásolása céljából, ezt a
tevékenységet felelősen, átlátható módon és a helyi jognak
megfelelően kell végezniük.
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Részt vehet személyesen politikai
tevékenységekben, és nyújthat politikai támogatást, de ez a részvétel
csak saját idejében, a támogatások
pedig csak saját költségére történhetnek.
Semmilyen ilyen jellegű politikai
hozzájárulást vagy kiadást ne nyújtson az Electrolux nevében.
Ne térítse vissza semelyik alkalmazottnak az ilyen hozzájárulást vagy
kiadást.
Ha Ön személyes politikai tevékenységben van elkötelezve, akkor nem járhat el az Electrolux
képviselőjeként, és ilyen látszatot
sem kelthet.
Útmutatásért forduljon a Corporate
Communications osztályhoz.

Electrolux Csoport Etikai Kódexe
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Mindannyian
felelősek vagyunk
a cég vagyonának
megóvásáért

Üzleti tevékenységünk szempontjából lényeges,
hogy biztosítsuk és megvédjük a vagyonunkat,
beleértve fizikai vagyonunkat, szellemi tulajdonunkat
és pénzügyi eszközeinket. Mindannyian felelősek
vagyunk eszközeink megóvásáért, valamint gondos
és hatékony felhasználásukért.

A cég vagyonának megóvása

Tartózkodjon a csalástól és a
céges eszközök olyan tevékenységekre
való felhasználásától, ami
ártana a hírnevünknek

Nem tűrjük el a csalást és a cég eszközeivel való
visszaélést. A csalás fogalma magában foglalja mások –
például a cég, a közösség vagy a befektetők –
megtévesztésére irányuló valamennyi olyan cselekményt
vagy mulasztást, ami gazdasági kárt okoz számukra.
Vagyontárgyak, berendezések, erőforrások és pénzalapok
csak üzleti célokra és nem személyes előnyök érdekében
használhatók fel.
Az ilyen visszaélések közé tartozik a lopás, a költség- vagy
időszakos jelentések meghamisítása, céges számítógépek,
telefonok vagy létesítmények nem helyénvaló használata
vagy munkavállalói árkedvezmények megengedhetetlen
alkalmazása.
Kapcsolódó szabályzatok és irányelvek:
Group Finance Policy, Group Global Travel Directive
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Tartsa be valamennyi helyi utazásra
és költségekre vonatkozó szabályt.
Magánjellegű kiadások, mint például
személyes utazás és szórakozás,
nem számolhatók el üzleti
kiadásként.
Céges számítógépek nem
használhatók fel törvénysértő
tevékenységekre vagy illetéktelen
anyagok megtekintésére, beleértve
pornográf, gyűlöletkeltő és minden
egyéb olyan webhelyet, amely
árthat a jó hírnevünknek.
A céges erőforrások, mint például
számítógépek vagy telefonok
magáncélú használatát a legkisebb
mértékűre kell csökkenteni.
Útmutatásért forduljon a HR, IT,
Legal vagy az Internal
Audit osztályhoz.

A cég vagyonának megóvása

A beszámolóknak és
jelentéseknek pontosaknak és
teljes körűeknek kell lenniük

Pénzügyi kimutatásaink integritása lényeges részvényeseink, ügyfeleink, szállítóink és más érintettek
bizalmának megőrzéséhez. Minden pénzügyi
tranzakciót az Electrolux Accounting Manual
kézikönyvnek megfelelően alkalmazandó számviteli
elvek alapján kell rögzíteni és elszámolni.
Nem megengedett a tranzakciók tényleges jellegét
elrejtő vagy félrevezető információk bevitele a
könyveinkbe vagy nyilvántartásainkba, illetve
félrevezető információknak a célok vagy KPI-k
(kulcsmutatók) befolyásolására szolgáló bejegyzése.
A számviteli csalás fogalmába beletartozhat a bevételek,
kiadások, eszközök és kötelezettségek elferdítése.
Ide tartozhat a Számviteli kézikönyv szándékos helytelen
alkalmazása a célok vagy a KPI-k (kulcsmutatók)
befolyásolásának céljából.
Tilos a számviteli szabályok manipulálása vagy
megváltoztatása pénzügyi célok elérése érdekében.
Kapcsolódó szabályzat:
Group Finance Policy
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A pénzügyi tranzakciók jelentése
során mindig kövesse az Electrolux
Accounting Manual kézikönyvét.
Információk jelentése során ne
ferdítse el a tényeket, és biztosítsa,
hogy az információk pontosan
tükrözzék az alapul szolgáló
tranzakciókat.
Ha hibát észlel egy pénzügyi
nyilvántartásban, vagy csalásra
gyanakszik, haladéktalanul jelentse.
Útmutatásért forduljon a Group
Finance, vagy az Internal
Audit osztályhoz

A cég vagyonának megóvása

Megóvjuk szellemi tulajdonunkat

Az Electrolux szellemi tulajdona, mint például a knowhow,
ötletek, üzleti titkok, szabadalmak, védjegyek,
domain nevek, formatervezési és szerzői jogok a cég
értékes vagyona. Az ezzel a vagyonnal való visszaélés
vagy helytelen közzététel esetén ez az érték elveszhet
vagy sérülhet.
A szellemi tulajdon nemcsak kérelmek, bejegyeztetések
és megújítások útján óvható meg, de harmadik felekkel
szembeni tiltakozások, érvénytelenítések vagy bitorlási
perek útján is, hogy bizonyosak legyünk abban, hogy a
lehető legszélesebb működési szabadsággal
rendelkezzünk.
Kapcsolódó szabályzat:
Group Intellectual Property Policy
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Ha úgy gondolja, hogy az Electrolux
értékes szellemi tulajdonjogokra
tehet szert, vagy harmadik felek
megsértik a szellemi tulajdonunkat,
vagy ilyen látszatot keltenek, akkor
forduljon a Group Patents, vagy IP
Legal osztályhoz.
Tartsa tiszteletben mások érvényes
szellemi alkotását.
Ne alkalmazzon harmadik felet egy
ötlet vagy találmány fejlesztésével
anélkül, hogy először konzultál a
Group Patents osztályával a
szabadalmi vagy formatervezési
jogokról, illetve az IP Legal
részleggel a védjegy-, domain név
vagy szerzői jogi kérdésekről.
Vegye figyelembe, hogy az Ön által
munkaidejében kidolgozott szellemi
alkotás az Electrolux szellemi
tulajdona marad még az Ön
munkaviszonyának megszűnése
után is.
Útmutatásért forduljon a Group
Legal, vagy a Group Patents
osztályhoz.

Electrolux Csoport Etikai Kódexe
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Az információ, mint
értékes vagyon
védelme

Arra bátorítjuk a munkavállalókat,
hogy kommunikáljanak a márkáinkról, termékeinkről és a cégről, de
bizalmas információkat ne szivárogtassanak ki és ne kommunikáljanak.

Az információ, mint értékes vagyon védelme
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Bizalmas információk

Mit jelent ez az Ön számára?

Az Electroluxra vonatkozó információk értékes
vagyontárgyaink. Az alkalmazottak időnként bizalmas
információk birtokába juthatnak. Ide tartozhatnak
a pénzügyi információk, üzleti titkok, árak, értékesítések
és profitok, stratégiák és tervek, szerződésekre vonatkozó
információk, ügyfelek és beszállítók listái, új termékekre
vonatkozó információk, valamint az Electroluxra vonatkozó
minden egyéb nem nyilvános információ. A bizalmas
információ a körülményektől függően bennfentes
információt is képezhet (lásd a bennfentes információkra
vonatkozó pontot).

Ügyeljen arra, hogy az Ön által az
Electroluxról megosztott valamennyi
információ eleget tegyen a Group
Information Policy-ban szereplő
előírásoknak.

Az Electroluxra vonatkozó bizalmas információkat meg kell
óvni, gondosan kell kezelni, és mielőtt erre kifejezett felhatalmazást nem kap, harmadik felekkel vagy a nyilvánossággal tilos megosztani.

Ha bizalmas információknak egy harmadik féllel való megosztása szükséges, akkor ügyeljen arra, hogy legyen
érvényes titoktartási megállapodás.

A bizalmas adatok védelmének kötelezettsége a munkaviszony megszűnte után is fennáll. Ez az ügyfelek,
szállítók és más üzleti partnerek velünk megosztott
információira is érvényes.

Tartsa szem előtt, hogy a bizalmas adatok védelmére vonatkozó
kötelezettsége azután is fennáll, hogy
távozott a cégtől. Ez azt is jelenti,
hogy az új alkalmazottak nem oszthatják meg az előző munkáltatóikra
vonatkozó bizalmas információkat, és
sohasem kérhetők meg erre.

Kapcsolódó szabályzat:
Group Information Policy

Ne posztoljon bizalmas információkat
a közösségi médiában, és ne tárgyaljon meg bizalmas vagy érzékeny
információkat olyan helyeken, ahol
mások is hallhatják.

Az Electrolux információival folytatott tevékenysége során csak a cég
jóváhagyott berendezéseit és szolgáltatásait használja. Minden munkával
kapcsolatos kommunikációhoz saját
vállalati e-mail-fiókját és más vállalati
csatornákat alkalmazzon.
Ne használjon személyes e-mailfiókot, közösségi médiát vagy hasonló
médiát.
Útmutatásért forduljon a Corporate
Communications, vagy a Group Legal
osztályhoz

Az információ, mint értékes vagyon védelme
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Bennfentes információk

Mit jelent ez az Ön számára?

Az Electrolux tőzsdén jegyzett cég. Ön munkaválla-lóként
hozzájuthat szerződésekben lévő bennfentes információkhoz.

Ha bizonytalan abban, hogy bennfentes információk birtokában van-e,
kérjen tanácsot a cég jogi csoportjától.

Ha valaki bennfentes információkhoz férhet hozzá, akkor
bizonyos jogi és szabályozási kötelezettségek vonatkoznak
rá. A bennfentes kereskedés és bennfentes információk
jogellenes közzététele szigorúan tilos.
A bennfentes információ olyan nem nyilvános körülményre
vonatkozik, amelynek közzététele jelentős hatást gyakorolna a részvények vagy más pénzügyi eszközök
árára. Például a pénzügyi eredmények és a jelentősebb
felvásárlásokat és tőkekivonásokat jellemzően a bennfentes információk alakíthatják. Belső információk
birtokában lévő személy nem hozhatja nyilvánosságra
ezeket az információkat, nem használhatja ezen információkat Electrolux részvények közvetlen vagy közvetett
vásárlásához, nem javasolhatja másoknak részvények
vásárlását vagy eladását, és nem buzdíthat erre másokat.

Ne osszon meg az Electroluxra
vonatkozó bennfentes vagy más
érzékeny információkat harmadik felekkel, a hozzátartozókat is
beleértve.
Ne használjon fel bennfentes információkat Electrolux részvények
vagy értékpapírok vásárlására
vagy eladására, és ne ösztönözzön
másokat ilyenre.
Útmutatásért forduljon a Group
Legal osztályhoz.

Kapcsolódó szabályzatok:
Group Insider Policy, Group Data Protection Policy

Hogyan védjük a személyes
adatokat?

Tiszteletben tartjuk mindenki alapvető jogát a rá
vonatkozó személyes adatok védelmére, függetlenül
nemzetiségétől és lakóhelyétől. A személyes adatok
védelmének szükségessége fokozódik az online
környezet bővülésével, ahol hatalmas adatmennyiségeket továbbítanak az egész világon. Szinte
mindent online végzünk, és amikor összekapcsolt
eszközöket vagy készülékeket használunk, lehetővé
tesszük személyes adatok gyűjtését.
Ezért lényeges, hogy megfelelő lépéseket tegyünk a
személyes adatok védelmére, és betartsuk a személyes adatok tárolására és felhasználására alkalmazandó adatvédelmi szabályokat.
Kapcsolódó szabályzat:
Group Data Protection Policy

Mit jelent ez az Ön számára?

Mindig tisztelettudóan járjon
el, és tartsa tiszteletben mások
magánszféráját.
A személyes adatok gyűjtésének,
tárolásának és felhasználásának
összhangban kell lennie a Group
Data Protection Policy szabály-zatával.
Személyes adatokhoz csak a
munkaköri kötelezettségeinek
teljesítéséhez szükséges mértékben
férhet hozzá. Ha engedélye van
személyes adatok elérésére, akkor
köteles minden adatot védeni és
bizalmasan kezelni.
Útmutatásért forduljon a Group
Legal osztályhoz.

Electrolux Csoport Etikai Kódexe
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A környezetünk
tisztelete

Minden munkavállalónak keresnie
kell az utat a környezettudatos
működésünk fejlesztésére.

A környezetünk tisztelete
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A környezetünk tisztelete

Mit jelent ez az Ön számára?

Minden Electrolux munkavállaló szerepet játszik a
környezettudatos működésünk folyamatos fejlesztésében.
Ennek minimális normáit a Group Enviromental Policy,
a Group Workplace Policy és a helyi jogszabályok
határozzák meg. Mindenkinek ezen kötelezettségekkel
összhangban kell tevékenykednie. De ez még nem
minden. Azzal, hogy folyamatosan fejlesztésre és jobb
dolgokra törekeszünk, biztosíthatjuk, hogy termékeink
hozzájáruljanak a fenntarthatóbb társadalomhoz. A helyi
jogszabályok és szabályozások eltérőek lehetnek, és egyes
esetekben gyengébbek, mint a Csoport szabályzatában és
irányelvében előírunk.

Ne keressen kiskapukat azon az
alapon, hogy a helyi jog megenged
olyan lépéseket, amelyeket
a Csoport etikátlannak és a
környezetre károsnak tekint.

A környezetvédelmi előírások megsértésének példái közé
tartoznak a gyárak jogszabályi határértékeket meghaladó
kibocsátások, a veszélyes anyagok nem megfelelő
kezelése és a szennyvíz nem helyénvaló elhelyezése.

Gondoskodjon a megfelelő
környezetvédelmi engedélyek
meglétéről.

Kapcsolódó szabályzat:
Group Environmental Policy

Gondosan és a jogszabályi
előírásoknak megfelelően kezelje
és dokumentálja a környezetre
gyakorolt hatásainkat – soha ne
hamisítsa meg a jelentéseket és az
egyéb dokumentumokat.

Vegye figyelembe, hogy az Ön
csapata vagy munkaterülete hogyan
járul hozzá az Electrolux ökológiai
lábnyomának átfogóbb képéhez.
Használja átgondoltan az
erőforrásokat, például az energiát,
a vizet, a vegyi anyagokat és a
nyersanyagokat.
Az internetes konferencia lehetőségek vagy a telefon alkalmazásával csökkentse az utazások
számát.
Útmutatásért forduljon a
Sustainability Affairs osztályhoz.

Electrolux Csoport Etikai Kódexe
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Etikai Kódex

A Kódex mindenkire vonat-kozik, és
útmutatásul kell szol-gálnia a napi
munkánkhoz.

Etikai Kódexünk
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Az Etikai Kódexünk

Ha aggályai vannak

Munkavállalóként az Ön felelőssége,
hogy ne csak elolvassa az
Etikai Kódexet és megértse az
Önnel szembeni elvárásokat, de
referenciaként és útmutatóként
is rendszeresen használja. Ön
felelős azért is, hogy ismerje a
Csoportnak az Ön beosztására és
munkájára vonatkozó szabályzatait.
A szabályzatok, az irányelvek és az
egyéb fontos útmutatások az eGateen találhatók meg.

Ha aggályai vannak az Etikai Kódex lehetséges
megsértései miatt, akkor tegye a következőket:

A Kódex nem térhet ki minden
helyzetre, amivel találkozhat, és a
helyes döntés néha nem nyilvánvaló.
Ha kérdései vannak, ne habozzon
segítséget kérni.

1

2

3

Amint lehet, vitassa meg az aggályait közvetlen
felettesével.
Ha ezt kényelmetlen Önnek megtenni, beszéljen egy másik vezetővel, a HR-rel, a Jogi, az
Internal Audit, a Sustainability Affairs osztállyal, illetve a helyi, ágazati vagy csoportszintű
felsővezetőséggel.
Ha egyiket sem érzi megfelelőnek, vagy
névtelen akar maradni, jelentse aggályát
az etikai segélyvonalon:
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

Hogyan kezelhetők
a nehéz helyzetek?

Ha olyan helyzetben van, amelyben nem tudja, hogy mit
tegyen, tegye fel önmagának a következő kérdéseket:

A döntés vagy a tevékenység jogszerűnek tekintendő?
A tevékenység összhangban van-e a Csoport
irányelveivel?
Ha a családom, barátaim vagy az Electroluxon kívüli
egyéb személyek tudomást szereznének erről, akkor
kellemetlenül érezném magam?
Ha tevékenységemet egy újság címlapján kö-zölnék,
akkor kellemetlenül érezném magam a döntésem
vagy a tevékenységem miatt?
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