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Azóta, hogy Bill Hewlett és 
Dave Packard elindította 
vállalatunkat sok 
évvel ezelőtt, a HP nem 
kizárólag termékeiről 
és szolgáltatásairól vált 
ismertté, hanem a közös 
értékekről is.

A HP értékei

Az egyén iránti bizalom és tisztelet

Teljesítmény és közreműködés

A csapatmunka eredménye

Értelmes innováció

Rendíthetetlen tisztesség

Központi alapelvek

Igény arra, hogy megváltoztassa a 
dolgokat

Lényeges eredmények elérése

Hit az emberi teljesítményben

Vezetői tulajdonságok és 
viselkedésmód

Mindig elszámolható

Nyerni akarás

Az ügyfeleink iránti szenvedély

Ügyes és innovatív

Ember- és csapatfejlesztő
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Szeretnénk, ha vállalatunk az etikus 
vezetéséért lenne ismert, egy olyan vállalat, 
amire büszkék az alkalmazottak, amellyel 
az ügyfelek, üzleti partnerek és beszállítók 
dolgozni akarnak.
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Bizalmat keltünk, mert becsületesen, tisztelettel és tisztességesen 
közelítünk mások felé. Folytatnunk kell ezen értékeknek a bemutatását 
minden tettünkkel.

Tisztesség Tisztelet

Bizalom

Méltányosság
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Meg Whitman üzenete

A HP vállalatnál ugyanolyan fontos, hogy hogyan tesszük a dolgokat, mint az, 
hogy mit teszünk.

Viselkedésünk a kultúránk magva, olyan közös értékekre támaszkodva, 
amelyek ma ugyanannyira fontosak, mint amikor a HP-t 1939-ben 
megalapították. Üzleti viselkedési szabályzatunk (SBC) forrásul szolgálnak 
az alkalmazottak és mindazok számára, akik a Hewlett-Packard vállalatot 
képviselik.

Mindannyian felelősek vagyunk a HP feddhetetlen hírnevének védelméért 
és népszerűsítéséért. 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. Értékeink megélésével közösen építsünk bizalmat 
minden nyilatkozatunkban és tettünkkel.

Meg Whitman

Vezérigazgató
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Ashley Watson üzenete

Kedves Hewlett-Packard Alkalmazottak!

A HP a hírnevét kivételes vállalatként építette fel az etikus és a törvényeknek 
megfelelő üzleti tevékenysége által. Ha másképpen tennénk, az súlyosan 
károsíthatná hírnevünket és üzleti tevékenységünket.

Etikai felelősségeinket nagyon komolyan vesszük, és együtt kell működnünk 
minden olyan probléma kezelésében, amely Üzleti viselkedési szabályzatunk 
(SBC), a vonatkozó irányelvek és helyi jogszabályok keretében merül fel. 
Amikor nem megfelelő viselkedést tapasztalunk, és az embereket felelősségre 
vonhatónak tartjuk, intézkedünk —tekintet nélkül szervezetünkben betöltött 
rangjukra, teljesítményükre, vagy vétségük súlyosságára.

Elvárjuk, hogy alkalmazottaink szót emeljenek és jelentsék, ha olyat 
tapasztalnak, ami nem tűnik helyesnek, és különféle utakat biztosítunk 
alkalmazottaink számára, hogy kérdéseket tegyenek fel vagy hangot 
adjanak aggályaiknak. És fontos, hogy nem toleráljuk a megtorlást azon 
alkalmazottakkal szemben, akik jóhiszeműen szót emelnek.

Az SBC nagyszerű és könnyen használható erőforrás. Ennek normái és 
támogató irányelvei az egész világra kiterjedő elvárásokat támasztanak és 
még nehéz helyzetekben is kellő útmutatást nyújtanak, és magabiztosságot 
kölcsönöznek az etikus döntések meghozatalához. Ha nem tudja, mit tegyen, 
jelentkezzen és kérdezzen—valaki segíteni fog a válasz megtalálásában, így 
helyesen cselekedhet.

A HP folytatódó sikere mindannyiunk együttes munkájától és a győzelemért 
vívott küzdelemtől függ—miközben állandóan becsületesen, tisztességgel és 
tisztelettel cselekszünk. Találjuk meg a helyes utat!

Ashley Watson 
Az Etikai és Megfelelőségi Iroda vezetője
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?Forgatókönyvek

Kulcsok a
 sikerhez

Kérdések 
és válaszok

Szabályzat

SzabályzatSzabályzat

SzabályzatSzabályzat

Nem követendő 
dolgok

Közös 
értékeink + 

vállalati 
céljaink

ÜZLETI 
VISELKEDÉSI 

SZABÁLYAINK

Üzleti viselkedési szabályaink betartása

A HP nem tolerálja a megtorlást senki 
ellen, aki jóhiszeműen felveti aggályait 
vagy kérdést tesz fel.

Üzleti viselkedési szabályaink (SBC) forrásul 
szolgál az alkalmazottak és mindazok 
számára, akik a Hewlett-Packard vállalatot 
képviselik.	Arra	kérjük	az	Igazgatósági	Tanács	
minden alkalmazottját és tagját, hogy Üzleti 
viselkedési	szabályaink	szerint	járjon	el.1 

Az	Üzleti	viselkedési	szabályok	a	HP	közös	
értékein	és	vállalati	céljain	alapulnak	és	a	
lehető	legmagasabb	szintű	iránymutatást	
tartalmazzák.	A	HP	vállalaton	belül	ezen	kívül	
további	követendő	szabályok	és	speciális	
irányelvek is léteznek, amelyek betartása 
kötelező	Amint	az	ábra	szemlélteti,	az	ilyen	
szabályokra és irányelvekre vonatkozó további 
információk – beleértve az idevágó vállalati 
irányelveket	–	a	jelen	dokumentumban	lévő	
hivatkozásokat	követve	megtalálhatók.	
További iránymutatást adnak a “sikerhez 
szükséges eszközök”, a “tiltott magatartások”, 
a “kérdések és válaszok”, valamint a 
“forgatókönyvek”	címkék.

Mivel a HP elkötelezett abban, hogy a dolgok 
a	megfelelő	módon	történjenek,	az	Üzleti	
viselkedési szabályok és a HP szabályzatainak 
megsértése fegyelmi eljárást vonhat 
maga után, amely akár a munkaviszony 
megszüntetését	is	eredményezheti.

Ha kételyek vagy kérdések merülnek fel, 
gyakran	a	helyi	szintű	kommunikáció	a	legjobb	
megoldás,	akár	közvetlenül	a	vezetőjével.	
Ha	nem	lehetséges	egy	probléma	felvetése	
vagy	megoldása	a	közvetlen	vezetőjével,	
alkalmazza a Nyitott ajtók irányelvet a 
vezetés egy másik tagjával, az Emberi 
Erőforrás	Igazgatósággal,	a	helyi SBC 
csapattal, az üzleti csoportja vagy régiója 
Üzleti viselkedési összekötőjével, vagy 
az Etikai és Megfelelőségi Irodával való 
kapcsolatfelvételre:

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

•	 Telefonon:	A	világon	bárhonnan	hívhatja	
a	GuideLine	segélyvonalat,	amely	napi	24	
órában hívható, tolmácsolási szolgáltatás 
kérhető,	a	hívó	fél	megőrizheti	anonimitását,	
azt az esetet kivéve, ha a névtelen 
bejelentést a helyi jogszabályok tiltják

•	 Az	USA-ból	és	Kanadából: 
800-424-2965

•	 	Az	USA-n	és	Kanadán	kívüli	helyekről:

1)	Ugrás	ide:	AT&T hozzáférési kódok

2)	Az	alábbi	lista	ABC	sorrendben	 
tartalmazza az egyes országokat,  
itt megtalálhatja saját országát

3)	Tárcsázza	az	AT&T	Direct® kódot

4) Felszólításra tárcsázza a 800-424-2965  
számot

•	 E-mailben: 
HP	Ethics	and	Compliance	Office 
5400	Legacy	Drive 
Plano,	TX		75024	USA

1 A HP azokkal szemben is magas elvárásokat támaszt, 
akik szolgáltatásokat nyújtanak a HP részére vagy 
annak nevében járnak el. Ezeket a normákat a Partnerek 
Viselkedési Kódexe, a Beszállítók Viselkedeséi kódexe 
és az Állományon Kívüli Dolgozók Viselkedeséi Kódexe 
tartalmazza.
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OKTörvényes? Igen Igen Igen

Nem Nem Nem

Nem
biztos

Nem
biztos

Nem
biztos

Ne tegye Ne tegye Ne tegye

Ellenőrizze Ellenőrizze Ellenőrizze

Összeegyeztethető 
a HP értékeivel, 

az SBC-vel és 
politikájával?

Mások azt 
gondolnák, 

rendben van, ha 
egy újsághírben 
értesülnek róla?

Címsor teszt
Nem biztos egy döntésben vagy tevékenységben? 
Vegye figyelembe a következőket:

A címsor teszt egy egyszerű, de 
hatásos eszköz, amelyet annak 
ellenőrzésére találtak ki, hogy 
megtudjuk megfelelő-e az üzleti 
döntéseink hatása. A nevét a 
vezetők által leggyakrabban 
használt eszközről kapta.

“Mielőtt döntést hozok, megnézem, hogyan nézne az ki egy újságcikkben.”

Mindannyiunknak meg kell kérdeznünk 
magunkat, milyen hatással lenne az, ha 
viselkedésünk vagy tevékenységünk 
nyilvánossá	válna,	vagy	pedig	az	általunk	
tiszteletben tartott kollégák szereznének 
róla	tudomást.	Ha	nem	elégedett	a	
válasszal, ne tegye!

Ellenőrizze:

•	 Vezetőjével

•	 Egy	másik	vezetővel

•	 A	GuideLine	segítségével

•	 A	vezető	jogtanácsos	hivatala

•	 Humánerőforrások

• Az Ön helyi SBC csapata

• Az Ön üzleti csoportja vagy régiója Üzleti 
viselkedési összekötője

•	 E-mail	címzettje:  
corporate.compliance@hp.com
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»		A	„Bizalom	építése”	elveknek	megfelelő	

viselkedést	elősegítő	eszközök	

»		K:	Van	egy	problémám,	amit	az	Üzleti	

viselkedési szabályzat nem tartalmaz Ez azt 

jelenti,	hogy	nincs	probléma?	

  “Vörös zászlók”:

»   Nem megtorlunk, hanem intézkedünk, 

amikor	tudatában	vagyunk	a	nem	megfelelő	

viselkedésnek.

»			Együttműködünk	a	nyomozó	hatóságokkal

Bizalom építése
Bizalmat keltünk, mert becsületesen, tisztelettel és tisztességesen közelítünk mások felé.

Etikus döntéseket hozunk 
•	 	Kövesse	a	törvényi	előírásokat	és	a	HP	
szabályait.

•	  Keresse az Üzleti viselkedési szabályok 
útmutatását,	és	az	ahhoz	kapcsolódó	
forrásokat	és	szabályokat.

•	 	Beszéljen	a	kollégáival,	a	vezetőjével	vagy	
a	vezetés	más	tagjaival	a	megfelelő	döntés	
meghozatalához.

•	  Használja saját megítélését, a Címsor 
Tesztet és a támogató döntéshozó 
modellt olyan helyzetekben, amikor nem 
egyértelmű	a	helyes	döntés.

•	 	Mindig	jóhiszeműen	és	tiszteletteljes	
módon cselekedjen, amikor aggályait veti 
fel vagy egyéb módon használja az Üzleti 
viselkedési	szabályzatot.

•	 	A	vezetőknek	megfelelő	iránymutatást	
kell adniuk az alkalmazottaknak és meg 
kell	tenniük	a	megfelelő	lépéseket	a	nem	
megfelelő	viselkedés	megakadályozása,	
észlelése érdekében, és adott esetben 
megfelelően	kell,	hogy	reagáljanak.

» Globális Emberi Erőforrás szabályok

Kihágás esetén intézkedünk, nem 
élünk retorzióval
•	 Minden	alkalmazott	felelős	azért,	hogy	

azonnal jelentsen bármilyen esetleges 
nem	megfelelő	magatartást,	beleértve	a	
partnerek	és	beszállítók	nem	megfelelő	
viselkedését	is.

•	 	Alkalmazza	a	„nyitott	ajtók	politikát”,	hogy	
felvesse	aggályait	a	vezetőjének.	Ha	ez	
nem	segít,	vagy	nem	tűnik	megfelelőnek,	
forduljon a vezetés, azaz az Emberi 

Erőforrások	másik	tagjához,	helyi SBC 
csapatához, illetve a regionális Üzleti 
viselkedési kapcsolattartóhoz.	Ha	
kérdései vannak vagy nem biztos abban, 
hogy a vezetésével megnyugtató módon 
meg	tudja	beszélni	az	aggodalmait,	lépjen	
kapcsolatba	az	Etikai és Megfelelőségi 
Irodával.	

•	  Szólaljon fel a HP értékei mellett tudván 
azt, hogy vállalatunk nem torol meg 
semmilyen indítványt, aminek célja egy 
probléma	jóhiszemű	felvetése.

» Globális „Nyitott ajtók” politika

Együttműködünk a nyomozó 
hatóságokkal
•	 	Segítse	a	belső	vizsgálatokat	és	auditokat.

•	 	Működjön	együtt	a	HP	vezető	
jogtanácsosának	irodájával	peres	
eljárásokban, illetve a kormányzattól vagy 
egyéb	külső	testülettől	érkező	kérések	
megválaszolásában.

•	  Mondja el a teljes igazságot egy vizsgálat 
vagy	audit	során.

•	  Soha ne módosítson vagy semmisítsen 
meg	feljegyzéseket	folyamatban	levő	vagy	
várható	peres	ügyre,	vizsgálatra	vagy	
auditra	való	reagálásként.

•	 	Belső	vizsgálatot	ne	beszéljen	meg	
senkivel a HP vállalaton belül vagy kívül, 
kivéve,	ha	erre	utasítást	kapott	a	belső	
vizsgálatot	folytató	személyektől	vagy	
a	helyi	jogszabályok	kötelezővé	teszik	a	
hatóság	tájékoztatását.

» Nyilvántartások kezelésének szabályzata
» Bírósági és vizsgálati szabályzat
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»		Eszközök	a	„Tisztelet”	elveknek	megfelelő	

viselkedéshez

»		K:	A	különböző	országok	különböző	

kultúrákkal	és	törvényekkel	rendelkeznek.	

A	világ	minden	részére	vonatkozik	az	Üzleti	

viselkedési	szabályzatunk?	

  “Vörös zászlók”:

»   Támogatjuk és biztosítjuk a zaklatásmentes 

környezetet

Tisztelet
Minden vállalaton belüli és kívüli személyt korrekt és méltó módon, őt tiszteletben tartva kezelünk.

Tiszteletben tartjuk az emberi jogokat
•	 Támogassa és tartsa tiszteletben az emberi 
jogok	védelmét	és	tegyen	afelől,	hogy	üzleti	
partnereink	és	beszállítóink	is	ezt	tegyék.

•	  Biztosítsa, hogy a gyermek-, börtön- vagy 
kényszermunkát és a testi fenyítést soha ne 
engedélyezzék	a	HP,	illetve	üzleti	partnerei	
és	beszállítóitevékenysége	során.

•	 	A	helyi	jogszabályokkal	és	gyakorlattal	
összhangban tiszteletben tartjuk a 
munkavállalók szakszervezetekbe 
tömörülésre és a kollektív 
bértárgyalásokban	részvételre	való	jogát.

»  Globális emberi jogi szabályok
» Világpolgárság szabályzat

Tisztelettel közelítünk a másik ember 
felé
•	 Nyitottnak	és	őszintének	kell	lenni	
egymással.

•	  Ne diszkrimináljon alkalmazottat, vagy 
alkalmazásért folyamodót a törvény által 
védett	egyetlen	jellemző	miatt	se.	Ilyen	
jellemző	lehet	különösen:	a	nem,	bőrszín,	
faj, etnikai vagy nemzetiségi hovatartozás, 
vallási	nézet,	életkor,	családi	állapot,	
szexuális beállítottság, nemi azonosság , 
fogyatékosság, terhesség, veterán státusz, 
védett	genetikai	információ	és	politikai	
nézet.

•	 	Fogadja	el	a	HP	csapatának	sokszínűségét.

»  Globális Emberi Erőforrás szabályok
»  Globális diszkrimináció-ellenes politika

Biztonságos és védett 
munkakörnyezetet biztosítunk
•	  Feleljen meg a munkavédelmi, 

egészségügyi és biztonsági 
szabályzatoknak	és	eljárásoknak.

•	  Hárítson el vagy jelentsen bármilyen 
egészségügyi, biztonsági vagy 
vagyonbiztonsági	fenyegetést.

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

» Környezet-egészségügyi és biztonsági  
 szabályok
» Globális biztonsági normák

Támogatjuk és biztosítjuk a 
zaklatásmentes környezetet
•	  Ne viselkedjen tiszteletlenül, ellenségesen, 
erőszakosan,	megfélemlítően,	fenyegetően	
vagy	zaklató	módon.

•	  Támogassa a zaklatásmentes munkahelyi 
környezetet.

•	 	Ne	tűrje	el	a	szexuális	zaklatást,	beleértve	
a kellemetlen szexuális szándékokat, 
szexuális szívességekre való felkérést, 
illetve	bármilyen	szexuális	természetű,	
szóbeli	vagy	fizikai	viselkedést.

» Globális Emberi Erőforrás szabályok
» Zaklatásmentes munkahelyi környezeti  
 szabályok

Tiszteletben tartjuk a magánéletet és 
óvjuk a személyes adatokat
•	  Biztosítsa az átláthatóságot a HP 

gyakorlatában, kínáljon választási 
lehetőséget	az	ügyfeleknek	a	magánéletet	
illetően,	és	tartsa	tiszteletben	a	választást.

•	  Védje a jelenlegi és korábbi alkalmazottak, 
igazgatótanácsi tagok, ügyfelek, 
álláskeresők,	online	felhasználók,	üzleti	
partnerek	és	szállítók	személyes	adatait,	
információit.

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

» Globális adatvédelmi mesterszabályzat
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»		Eszközök	a	„Feddhetetlenség”	elveknek	

megfelelő	viselkedéshez	

»		K:	Van	bármiféle	korlát	arra	vonatkozóan,	

hogy	milyen	típusú	ajándék	vagy	

szórakoztatás	nyújtható	egy	ügyfél	

képviselőjének,	partnernek	vagy	más	

személynek	a	HP	nevében?	

  “Vörös zászlók”:

»   Bölcsen használjuk fel az eszközeinket 

»  Pontos üzleti nyilvántartást vezetünk 

»  Kerüljük az érdekellentéteket 

»  Csak indokolt esetben adunk és fogadunk el 

ajándékot

Bölcsen használjuk fel az eszközeinket
•	  Minimalizálja a HP eszközeinek saját célra 
történő	felhasználását.

•	  Ne engedje meg másoknak – beleértve 
a barátait és a családját – hogy a HP 
erőforrásait	használják.

•	  Ne használjon HP 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	HP	anyagi	
eszközeinek	védelméért.

» Érdekellentétekre vonatkozó szabályzat
» Informatikai szabályzatkészlet

Pontos üzleti nyilvántartást vezetünk
•	  Készítsen olyan üzleti feljegyzéseket, 
amelyek	pontosan	tükrözik	az	annak	alapjául	
szolgáló	tranzakciót	vagy	eseményt.

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

•	  Ne felejtse el, hogy az email és az 
elektronikus kommunikáció egyéb formái 
üzleti feljegyzéseknek számíthatnak; kerülje 
a	túlzásokat,	a	becsmérlő	szóhasználatot	
és minden olyan kifejezést, amely 
kiemelhető	a	szövegkörnyezetéből,	vagyis	a	
kontextusából.

•	  Semmilyen célra nem hozhatók létre titkos 
vagy	nem	nyilvántartott	HP	pénzalapok	vagy	
források.

•	 	Ne	lépjen	semmilyen	külön	megállapodásra	
vagy	külön	szerződésre.

•	 	A	feljegyzéseket	a	szabályzatnak	
megfelelően	őrizze	meg,	óvja	és	semmisítse	
meg.

» Könyvelési és pénzügyi kézikönyv
» Nyilvántartások kezelésének szabályzata

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

•	 	Beszéljen	meg	a	vezetőjével	minden	
olyan	helyzetet,	amely	potenciális	
érdekellentétként	fogható	fel.

•	  Proaktív módon közelítse meg az olyan 
helyzeteket,	amelyek	potenciálisan	
érdekellentétet okozhatnak Ön vagy 
családtagja,	illetve	barátja	és	a	HP	között.	

» Érdekellentétekre vonatkozó szabályzat

Csak indokolt esetben adunk és fogadunk 
el ajándékot
•	  Csak abban az esetben adjon ajándékot, 
étkezést,	utazást	és	szórakozási	lehetőséget,	
ha azok megfelelnek az Üzleti ajándékokra, 
utazásra és szórakoztatásra vonatkozó 
globális	szabályoknak.	Az	ajándéknak,	
étkezésnek, utazásnak és szórakoztatásnak 
ésszerűnek	kell	lennie	az	üzleti	kapcsolathoz	
és csak arra szabad szánni, hogy javítsa a HP 
imázsát, jobban mutassa be a termékeket 
és szolgáltatásokat, vagy szívélyes 
kapcsolatokat	hozzon	létre.

•	 	Ajándékot,	étkezést,	utazást	és	szórakozási	
lehetőséget	csak	akkor	fogadjon	el,	ha	azok	
megfelelnek az Üzleti ajándékokra, utazásra 
és szórakoztatásra vonatkozó globális 
szabályoknak.

•	 	Olyan	módon	cseréljen	ajándékot,	étkezést,	
utazást	és	szórakozási	lehetőséget,	hogy	
az jótékony hatással legyen az üzleti 
kapcsolatokra,	de	soha	ne	adjon,	vagy	
fogadjon el ajándékot, étkezést, utazást vagy 
szórakozási	lehetőséget,	amely	indokolatlan	
befolyást vagy akár annak látszatát 
okozhatja, és soha ne adjon, vagy fogadjon el 
ajándékot, étkezést, utazást vagy szórakozási 
lehetőséget	cserébe	vagy	kölcsönös	
viszonzásul.

•	 	Csak	úgy	adjon	ajándékot,	étkezést	és	
szórakozási	lehetőséget,	ha	az	nem	ellenkezik	
a fogadó alkalmazójának és a HP vállalatnak a 
szabályaival.

•	  Ne adjon ajándékot, étkezést vagy 
szórakozási	lehetőséget	kormányzati	
tisztviselőnek,	csak	ha	az	törvényes	és	
megfelel	a	HP	szabályainak.

•	  Ne kérjen nyomatékosan ajándékot, étkezést 
vagy	szórakozási	lehetőséget.

•	 	Az	Üzleti	ajándékra,	utazásra	és	
szórakoztatásra vonatkozó globális 
szabályok által megköveteltek szerint minden 
kapott	ajándékot,	étkezést	vagy	szórakozási	
lehetőséget	jelentsen	vezetőjének.

•	  Tanulmányozza az Üzleti ajándékra, utazásra 
és szórakoztatásra vonatkozó globális 
szabályokat,	mielőtt	ajándékot,	étkezést,	
utazást	vagy	szórakozási	lehetőséget	kínál	
vagy fogad el, és cselekedjen a szabályok 
szerint, beleértve bármilyen jóváhagyási 
folyamatot	is.

» Érdekellentétekre vonatkozó szabályzat
» Üzleti ajándékra, utazásra és szórakoztatásra  
 vonatkozó globális szabályok
» Fizetések megkönnyítésére vonatkozó  
 szabályok
» Üzleti ajándékra, utazásra és szórakoztatásra  
 vonatkozó szabályok az Egyesült Államokban

Rendíthetetlen tisztesség
Nyitottak vagyunk, és etikusan cselekszünk minden tettünkkel.
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Rendíthetetlen tisztesség (folytatás)
Nyitottak vagyunk, és etikusan cselekszünk minden tettünkkel.

»		Eszközök	a	„Feddhetetlenség”	elveknek	

megfelelő	viselkedéshez	

  “Vörös zászlók”:

»   Nem vesztegetünk meg senkit és nem 

fogadunk el jutalékot

»			Óvjuk	az	érzékeny	információkat.	

»   Nem kereskedünk a bizalmas információkkal 

és nem hozzuk nyilvánosságra azokat 

Nem vesztegetünk meg senkit és nem 
fogadunk el jutalékot
•	  Soha ne vesztegessen meg senkit, és 
ne	adjon	jogtalanelőnyöket	egy	üzleti	
lehetőség	megnyerése	vagy	üzleti	döntés	
befolyásolása érdekében—sehol semmire, 
még ha az rövid távon az üzlet elvesztését 
is	jelenti.

•	  Ne kérjen vagy fogadjon el vesztegetési 
szándékkal	nyújtott	előnyt	vagy	egyéb	
jutalékot.

•	 	Jelentsen	vezetőjének	minden	
vesztegetésre vagy jutalékra irányuló kérést 
vagy	ajánlatot.

•	 	Ne	tegyen	fizetési	könnyítéseket	és	
jelentsen	minden	fizetési	könnyítésre	
irányuló	kérést.

•	  Csak olyan ügynököt vagy forgalmazót 
alkalmazzon, aki átment az átvilágítási 
folyamaton annak biztosítása érdekében, 
hogy	jutalékaink	és	díjmegállapodásaink	
nem lesznek felhasználva vesztegetés 
céljából.

» Üzleti ajándékra, utazásra és 
szórakoztatásra vonatkozó globális 
szabályok

» Az üzleti közvetítők kezelése
» Fizetések megkönnyítésére vonatkozó  

szabályok
» Globális korrupció-ellenes weboldal

Védjük az érzékeny adatokat
•	 	A	HP-ra,	ügyfelekre,	üzleti	partnerekre	és	

szállítókra vonatkozó kényes információkat 
csak valós üzleti célból használjon és tárjon 
fel.

•	 	A	belső	információkat	jelölje	megfelelően	
annak jelzésére, miként kell kezelni, 
megosztani	és	megsemmisíteni.

•	 	A	belső	információkat	a	HP-n	kívül	csak	
arra illetékes felekkel ossza meg, akik 
titoktartási	nyilatkozatot	írtak	alá.

•	  Kövesse a HP eljárásait a munkaeszközök 
újbóli	felhasználására,	újbóli	telepítésére	és	
visszaadására	vonatkozóan.

•	  Értse meg és kövesse a HP szabályait 
a közösségi média használatára 
vonatkozóan, beleértve a felhasználói 
fórumokat,	blogokat,	csevegőszobákat	és	
hirdetőtáblákat.

•	  Soha ne tárgyalja a HP szellemi tulajdonát, 
kereskedelmi titkait és a vállalat egyéb 
bizalmas információit a közösségi 
médiában.

» Bizalmas információkra vonatkozó 
szabályzat

» Közösségi médiára és bloggolásra 
vonatkozó irányelvek

Betartjuk a nemzetközi kereskedelemre 
vonatkozó jogszabályokat
•	  Ne felejtse el, hogy a HP által forgalmazott 

minden terméknek és szolgáltatásnak ki kell 
elégítenie mindazon országok vonatkozó 
előírásait	és	szabályait,	ahova	a	HP	
engedélyezi	a	szállítást.

•	 	Vezessen	megfelelő	import-,	export-	és	
vámnyilvántartásokat,	illetve	ellenőrzést.

•	 	Kérjen	útmutatást	a	HP	Globális	
Kereskedelmi	csapatától	annak	biztosítása	
érdekében, hogy a termékek, szolgáltatások 
és információk nemzetközi szállítása 
megfelel-e	a	vonatkozó	jogszabályoknak.

•	 	A	bojkottokkal	kapcsolatos	kérésekre	csak	
a HP globális kereskedelmi szabályzatának 
megfelelően	vagy	a	HP	vezető	jogtanácsosi	
irodájának	útmutatása	szerint	válaszoljon.

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

» Globális kereskedelmi irányelvek
» Globális mobilitási szabályzat
» HP 014-0. szabvány: Biztonságos és  
 törvényes termékek

Nem kereskedünk a bizalmas 
információkkal és nem hozzuk 
nyilvánosságra azokat
•	 	Ne	kereskedjen	HP	értékpapírokkal,	illetve	
ne	adjon	tippet	másoknak	a	kereskedésre,	
amíg	a	HP-vel	kapcsolatos	lényeges	nem	
publikus	információk	birtokában	van.

•	  Ne kereskedjen egyetlen más vállalat 
értékpapírjaival	sem,	illetve	ne	adjon	
tippet	másoknak	a	kereskedésre,	amíg	az	
adott	vállalattal	kapcsolatos	nem	publikus	
információk	birtokában	van.

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

•	 	Ismerje	fel,	hogy	az	alkalmazotti	
részvényopciók	gyakorlása	
„kereskedelemnek”	tekinthető.

•	 	Ismerje	meg	a	HP	belső	kereskedelmi	
szabályait, beleértve bármilyen negyedéves 
kereskedelmi korlátozást, amely 
vonatkozhat	Önre.

» Bizalmas információkra vonatkozó 
szabályzat

» Bennfentes kereskedelem szabályozása
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»  Eszközök	az	„Ügyfelek	iránti	szenvedély”	
elveknek	megfelelő	viselkedéshez	

»		K:	Ahhoz,	hogy	jobb	minőségű	munkát	

végezzek itt a HP-nél, számos 

dokumentumot megtartottam, amelyek a 

korábbi munkahelyen készültek és az ott 

használt	különféle	folyamatokat	írták	le.	

Használhatom e dokumentumokat a HP 

vállalatnál?

  “Vörös zászlók”:

»	Erőteljesen	és	tisztességesen	versenyzünk

»		Megfelelő	módon	jutunk	az	üzleti	

információkhoz

Minőségi termékeket és 
szolgáltatásokat nyújtunk

•	 	Csak	olyat	ígérjen,	amit	teljesíteni	is	tud.

•	 Teljesítse,	amit	ígért.

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

» HP nagyvállalati szolgáltatások  

 minőségpolitikája

» HP 014-0. szabvány: Biztonságos és  

 törvényes termékek

Felelősséggel teremtünk piacot

•	  Termékeinket és szolgáltatásainkat 
tisztességes	módon,	pontosan	és	
hitelesen	képviselje.

•	  Ne adjon alkalmat félreértésekre reklám-, 
marketing- vagy értékesítési anyagokban 
vagy	prezentációkban.

•	  Védje a HP márkát és jelöléseket, és csak 
megfelelő	felhatalmazás	birtokában	
használja	azokat.

•	 	Járjon	el	kellő	gondossággal	az	olyan	
helyzetek megakadályozása terén, 
amelyek	a	HP	termékek	szürke	piaci	
értékesítéséhez	vezethetnek.

•	  Ne támasszon hamis vagy jogtalan 
követeléseket a versenytársakkal 
vagy a versenytársak termékeivel és 
szolgáltatásaival	kapcsolatban.	

•	 	Járjon	el	kellő	gondossággal	az	üzleti	
partner	vagy	a	szállító	kiválasztásakor	
annak	érdekében,	hogy	a	partner	vagy	a	
szállító	betartsa	a	HP	normákat.

» Márkára vonatkozó irányelvek és 

eszközök

» Marketing és értékesítési szabályzatok

» Külső kommunikációs és jóváhagyási 

elvek

» Végfelhasználó ügyfél ellenőrzési politika

Erőteljesen és tisztességesen 
versenyzünk

•	 	Ne	éljen	vissza	jelentős	piaci	pozícióval	
olyan korlátozások létrehozására, 

amelyek	megfelelő	üzleti	indoklás	vagy	
ügyfélelőnyök	nélkül	akadályozzák	a	
szabad	versenyt.

•	 	Ne	állapodjon	meg	a	versenytársakkal	
vagy	partnerekkel	semmilyen	típusú	
tenderspekulációban	vagy	jogatlan	
kartellben.	Ez	magába	foglalja	az	árak	
rögzítését, a termelés korlátozását, 
vagy az ügyfelek, beszállítók vagy 
piacok	felosztását,	de	nem	csak	ezekre	
korlátozódik.		

» Trösztellenes/Versenyjogi erőforrások  

 weboldal

Megfelelő módon jutunk az üzleti 
információkhoz

•	  Tisztelje mások azon kötelezettségét, 
hogy védeniük kell jelenlegi és korábbi 
munkaadóik	bizalmas	információit.	Soha	
ne késztessen senkit arra, hogy megsértse 
titoktartási	kötelezettségét.

•	  Ne kérjen, fogadjon el, használjon vagy 
osszon meg bizalmas versenytársi 
információkat.

•	 	Győződjön	meg	arról,	hogy	a	nevünkben	
eljáró	harmadik	fél	alapelveink	szerint	
viselkedik.

•	 	Ne	fedje	fel	az	ügyfél,	az	üzleti	partner	
vagy	a	szállító	nem	publikus	árképzési	
információit.

•	  Csak akkor fogadjon el bizalmas 
információkat, ha a HP vezetése egyetért 
azok szükségességével, ekkor alá kell írni 
egy	megállapodást,	amely	meghatározza	
az	ezekkel	kapcsolatos	korlátokat	és	
kötelezettségeket.

» Bizalmas információkra vonatkozó  

 szabályzat

Az ügyfeleink iránti szenvedély
Számunkra az ügyfél az első.
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»  Eszközök	a	„Felelősségteljes	polgári”	
elveknek	megfelelő	viselkedéshez	

»		K:	Láttam	olyan	tevékenységeket	a	HP-n	

belül, amelyek veszélyt jelenthetnek 

a környezetre nézve, de nem akartam 

beleavatkozni.	Nem	ez	a	legbiztonságosabb	

eljárás?

  “Vörös zászlók”:

»	Felelős	polgárok	vagyunk.	

Felelős állampolgárság
Mi egy gazdasági, intellektuális és társadalmi eszköz vagyunk működésünk minden 
országában és közösségében.

Vigyázunk a környezetre
•	 	Ahol	lehet,	csökkenteni	kell	az	energia,	a	víz	
és	egyéb	erőforrások	felhasználását.

•	 	Termékeinket	úgy	kell	megtervezni	és	
gyártani, hogy növeljük a hatékonyságot, 
az	újrafelhasználást	és	az	újrafeldolgozást.

•	  Támogassa a HP-nál és a közösségeinken 
belül a hulladékcsökkentésre és 
a hulladékhasznosításra irányuló 
törekvéseket.

» Világpolgárság szabályzat
» HP 011. szabvány: a környezetre vonatkozó  
 általános előírások
» Környezet-egészségügyi és biztonsági  
 szabályok

Felelősségteljes üzleti partnerekkel és 
beszállítókkal dolgozunk
•	 	Az	üzleti	partnereknek	és	a	szállítóknak	
ki	kell	elégíteniük	minőségi,	szállítási,	
szolgáltatási	és	árképzési	szabványainkat	
és	normáinkat,	és	felelős	vállalati	
polgárként	kell	működniük.

•	 	Az	üzleti	partnerek	és	szállítók	kiváló	
teljesítménye érdekében kommunikálnunk 
kell etikai, emberjogi, cégvezetési, 
munkavédelmi és környezetvédelmi 
normáinkat.

•	 	Jelentsen	minden,	a	normáinkat	megsértő	
üzleti	partnerrel	vagy	beszállítóval	
kapcsolatos	aggályt.

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

•	 Megfelelő	írásos	szerződések	formájában	
dokumentáljon	minden	üzleti	partneri	és	
szállítói	kapcsolatot.

» Globális beszerzési politika
» Világpolgárság szabályzat
» Partner viselkedési szabályzata
» Munkaközvetítők viselkesési szabályzata
» Viselkedési szabályzat állományon kívüli  
 dolgozók számára

Őszintén kommunikálunk a befektetők 
és a média felé
•	 	A	befektetőkkel,	elemzőkkel	vagy	a	
médiával	a	HP	üzleti	tevékenységéről	
folytatott minden kommunikációt 
először	jóvá	kell	hagyatni	a	HP	Befektetői	
Kapcsolatokért,	Vállalati	Kommunikációért	
felelős,	vagy	a	megfelelő	HP	
kommunikációs	szakértőkkel.

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

» Bizalmas információkra vonatkozó  
szabályzat

» Külső Kommunikációs és Jóváhagyási Elvek
» Közösségi médiára és bloggolásra 

vonatkozó irányelvek

Gyakoroljuk politikai jogainkat
•	 	Gondoskodjon	arról,	hogy	egyéni	politikai	

nézeteit és tevékenységeit nem tekintik a 
HP	nézeteinek	és	tevékenységének.

•	 	Mielőtt	lobbizni	kezdene	egy	kormányzati	
tisztviselőnél,	vagy	felvenné	a	kapcsolatot	
egy	lobbi	specialistával,	szerezze	meg	
a	HP	Kormányzati	Kapcsolatok	előzetes	
jóváhagyását.

•	  Ne feledje, hogy a HP Kormányzati 
Kapcsolatok	kizárólag	a	HP	politikai	
szerepvállalását	irányítja,	amelyhez	
hozzátartozik a termékek és szolgáltatások 
adományozása, illetve a szállítás és a 
létesítmények	biztosítása.

» Politikai részvételi szabályzat

Támogatjuk az önkéntes 
szerepvállalást közösségeinkben
•	  Vegyen részt a közösség Ön által választott 
eszközökkel	való	fejlesztéséhez.

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

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

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

» Globális hozzájárulási politika
» Alkalmazotti önkéntes szerepvállalási  
 szabályzat
» Érdekellentétekre vonatkozó szabályzat
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Bizalom építése
A „Bizalom építése” elveknek 
megfelelő viselkedést elősegítő 
eszközök

•	 Kommunikáljon	nyitott	és	őszinte	módon	
minden	üzleti	kapcsolatában.

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

•	 Legyen hajlandó meghozni a HP részére 
helyes döntést még akkor is, ha az a 
döntés az Ön HP szervezetére vagy 
személyesen Önre nézve nem a legjobb 
döntés.

K:		Van	egy	problémám,	amit	az	Üzleti	
viselkedési szabályzat nem tartalmaz Ez 
azt	jelenti,	hogy	nincs	probléma?

V:		Nem.	Előfordulhat,	hogy	az	Üzleti	
viselkedési szabályzat nem tud 
feloldani minden helyzetet vagy etikai 
dilemmát.	Azonban	az	Üzleti	viselkedési	
szabályzatban	tárgyalt	alapelvek,	értékek	
és egyéb iránymutatások, beleértve a 
Címsor tesztet, segíthetnek meghozni 
a	helyes	döntést.	Mindannyiunktól	
elvárják, hogy etikusan cselekedjünk 
még a vállalati szabályok hiánya esetén 
is.	Ha	további	segítségre	van	szüksége,	
beszéljen a felettesével, vagy forduljon 
a	vezetés,	azaz	az	Emberi	Erőforrások	
másik tagjához, helyi SBC csapatához, 
illetve a regionális Üzleti viselkedési 
kapcsolattartóhoz.	Kapcsolatba	léphet	az	
Etikai és Megfelelőségi Irodával is.

“Vörös zászlók”:

Nem megtorlunk, hanem intézkedünk, 
amikor tudatában vagyunk a nem 
megfelelő viselkedésnek.

•	 Tudomás	egy	problémáról	anélkül,	hogy	
valakinek	meg	akarná	említeni.

•	 Problémát	vagy	aggályt	felvető	valamely	
alkalmazott	eltérő	kezelése.

Együttműködünk a nyomozó hatóságokkal

•	 Lényeges dokumentumok vagy információ 
visszatartása vizsgálóktól vagy 
auditoroktól.

•	 Hazugságok	vagy	a	teljestől	kevesebb	

őszinteség	a	vizsgálókkal	vagy	
auditorokkal.

•	 Dokumentumok	vagy	információk	törlése	
vizsgálatra	vagy	auditra	reagálásként.

•	 Belső	vizsgálat	megbeszélése	másokkal	a	
vizsgáló	csapat	engedélye	nélkül,	kivéve	a	
helyi	jogszabályok	által	kötelezően	előírt	
hatósági	tájékoztatást.

Tisztelet
Eszközök a „Tisztelet” elveknek 
megfelelő viselkedéshez

•	 Kezeljen	másokat	úgy,	ahogy	saját	magát	
szeretné,	hogy	kezeljék.

•	 Tudassa másokkal, ha kellemetlenséget 
okoznak	Önnek.

•	 Jelentse aggodalmait a felettesének, 
a	vezetés,	azaz	az	Emberi	Erőforrások	
másik tagjának, helyi SBC csapatának, 
a regionális Üzleti viselkedési 
kapcsolattartónak, vagy az Etikai és 
Megfelelőségi Irodának.

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

K:		A	különböző	országok	különböző	
kultúrákkal	és	törvényekkel	rendelkeznek.	
A	világ	minden	részére	vonatkozik	az	
Üzleti	viselkedési	szabályzatunk?

V:		Igen.	Üzleti	viselkedési	szabályzatunk	
(SBC) felállítja az egész HP vállalatra 
vonatkozó	üzletviteli	alapelveket,	
tekintet nélkül a helyre vagy a konkrét 
HP	szervezetre,	illetve	üzletágra.	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.

“Vörös zászlók”: 

Támogatjuk és biztosítjuk a 
zaklatásmentes környezetet

•	 Elutasító hozzáállás vagy megjegyzések 
a zaklatás-ellenes szabályokkal 

kapcsolatban

•	 A	zaklatók	áldozatként	vagy	az	áldozatok	
panasztevőkként	történő	leírása

•	 Kéretlen megjegyzések, gesztusok vagy 
fizikai	érintkezés

•	 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

Rendíthetetlen tisztesség
Eszközök a „Feddhetetlenség” 
elveknek megfelelő viselkedéshez

•	 Tegye	a	helyes	dolgot,	figyelmen	kívül	
hagyva	a	nyomást.

•	 A	helyes	döntést	a	HP,	ne	pedig	saját	maga	
vagy	mások	érdekében	hozza	meg.

•	 Óvja	a	HP	eszközeit	szem	előtt	tartva	azt,	
hogy az elismertségünk a legkönnyebben 
elveszíthető	eszköz	és	a	legfontosabb	
megtartandó	dolog.

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

V:		Igen.	A	HP	korlátozza	az	ügyfelek,	
partnerek	vagy	egyéb	harmadik	felek	
számára	nyújtható	előnyök	típusait,	mert	
bizonyos	előnyök	i	nyújtása	szükségtelen	
kockázatot	jelenthetnek	a	HP	számára.	
Olvassa	el	az	Üzleti ajándékra, utazásra 
és szórakoztatásra vonatkozó globális 
szabályokat.

A	következő	üzleti	előnyök	nyújtása	minden	
esetben	tilos:

•	 Készpénz,	kölcsön,	részvény,	vagy	
részvényopció.

•	 Készpénz-ajándékkártya,	különösen,	de	
nem	kizárólag	American	Express,	Visa,	
MasterCard.

•	 Bármilyen ajándék vagy szórakozási 
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lehetőség	valamiért	cserébe,	kölcsönös	
viszonzásul.

•	 Bármilyen	olyan	előny,	amely	illegális	vagy	
szexuális	töltetű,	amely	szerencsejátékot	
tartalmaz, vagy amely más módon sértheti 
értékeinket vagy Üzleti viselkedési 
szabályzatunkat.

•	 Bármely	előny,	amely	ízléstelen	
megjelenést	vagy	érdekütközést	jelenthet.

•	 Versenytárgyalási folyamat vagy 
szerződéses	tárgyalás	során	cserélt	
bármilyen	cikk.

•	 Túlzott,	pazarló	vagy	gyakori	ajándékok,	
illetve	szórakozási	lehetőség.

•	 Minden olyan cikk, amely sértheti a fogadó 
szabályait.

•	 Előnyök	nyújtása	közvetlen	családtagok,	
egyéb rokonok, a közszféra tagjai, illetve 
a	kereskedelmi	ügyfelek	jelentős	egyéb	
személyei	számára.

Rendíthetetlen tisztesség 
(folytatás)
“Vörös zászlók”:

Bölcsen használjuk fel az eszközeinket

•	 Olyan	munkatársak,	akik	nagy	figyelemmel	
óvják	a	számítógépeiket	(mivel	attól	
félhetnek, hogy mások észrevehetik a 
számítógépük	vagy	egyéb	HP	eszközeik	
nem	megfelelő	használatát)

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

•	 Azok,	akik	lehetővé	teszik,	hogy	mások	
engedély nélkül vegyék kölcsön vagy 
használják	a	HP	berendezéseit.

•	 Ismeretlen	egyének	megfelelő	igazolás	
nélkül a HP területén

•	 A	HP	erőforrásainak	túlzott	mértékű,	
személyes	célokra	történő	felhasználása

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

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

•	 Jelszavak megosztása

Pontos üzleti nyilvántartást vezetünk

•	 Bármilyen, könyvelésen kívüli 
pénzeszközök	létrehozása	vagy	
nyilvánosságra nem hozott vagy nem 
regisztrált	aktívák	vagy	passzívák.

•	 Nem	dokumentált	megállapodások	
ügyfelekkel,	üzleti	partnerekkel	vagy	
beszállítókkal.

•	 Szerződések	vagy	más	dokumentumok	
visszadátumozása.

•	 Külön	megállapodások	vagy	külön	
szerződések	létrehozása	a	HP	szerződéses	
folyamatain	kívül.

•	 Hamis	szerződések	kötése	vagy	egyéb	
hamis	dokumentumok	létrehozása.

Kerüljük az érdekellentéteket

•	 Munkaviszony a HP ügyfelével, üzleti 
partnerével,	beszállítójánál	vagy	
versenytársnál,	illetőleg	az	ezektől	kapott	
kompenzáció.

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

•	 Üzleti tevékenység folytatása olyan 
üzleti	partnerrel,	beszállítóval,	
csatornapartnerrel	vagy	ügyféllel,	amely	
vállalatban valamelyik családtagja 
vagy Önhöz közel álló személy lényeges 
szerepet	játszik.

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

•	 Közeli	személyes	kapcsolat	alkalmazottak	
között	ugyanabban	a	szervezetben.

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.

•	 Ajándék,	étkezés,	utazás	vagy	szórakozási	
lehetőség	adása	ügyfeleknek,	üzleti	
partnereknek	vagy	beszállítóknak	
versenytárgyalás, üzletkötés vagy 

szerződéses	tárgyalás	során,	vagy	ilyenek	
elfogadása	azoktól.

•	 Pazarló	vagy	túlzott	ajándék,	étkezés,	
utazás	vagy	szórakozási	lehetőség.

Nem vesztegetünk meg senkit és nem 
fogadunk el jutalékot

•	 Ügynök	fizetési	igénye	egy	másik	
országban, egy harmadik fél számára, 
készpénzben

•	 Készpénz	vagy	szívességek	kérése	vagy	
felajánlása.

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

•	 Ügynök, aki arról ismert, hogy tiltott 
kifizetéseket	végez.

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

•	 Közeli	személyes	kapcsolat	egy	ügynök	és	
egy	kormányzati	tisztviselő	között.

•	 Ügynök	kérése	jótékonysági	vagy	politikai	
közreműködésre	vonatkozóan

•	 Olyan	ügynök,	aki	akadályozza	a	HP	
erőfeszítéseit	a	megfelelő	gondosság	
végrehajtására.

Óvjuk az érzékeny információkat.

•	 Ha	az	érzékeny	információk	nem	kapnak	
„érzékeny”	vagy	„bizalmas”	jelölést.

•	 Kényes információk küldése felügyelet 
nélküli	faxgépekre	vagy	nyomtatókra

•	 Érzékeny információ megbeszélése 
hangosan vagy nyíltan, amikor mások 
hallhatják.

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

•	 A	HP	védett	információinak	megbeszélése	
ügyfelekkel vagy szállítókkal anélkül, 
hogy meglenne a jóváhagyás és az 
információ	belső	vagy	nem	belső	voltának	
ismerete

•	 Bizalmas információkról készült vázlatok 
és	feljegyzések,	amelyek	nem	megfelelően	
lettek megsemmisítve, amikor már nincs 
rájuk szükség
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•	 „Ingyenes”	vagy	egyénileg	vásárolt	
internet	üzemeltetés,	együttműködési	
vagy	felhőalapú	szolgáltatások,	„csak	
hogy	a	feladat	el	legyen	végezve.”

Rendíthetetlen tisztesség 
(folytatás)
“Vörös zászlók” (folytatás):

Nem kereskedünk a bizalmas 
információkkal és nem hozzuk 
nyilvánosságra azokat

Ha meghívják, hogy csatlakozzon 
egy	szakértői	hálózathoz,	tanácsadói	
testülethez, társcseréhez, vagy egyéb 
információmegosztó	csoporthoz,	készüljön	
fel	a	következő	vörös	zászlókra:

•	 Tőzsdepiaci	befektetéseket	kezelő	cégek	
által	szponzorált	szakértői	hálózatok.

•	 Egy cég jogi osztályától nyilvánvaló 
érintettség	nélkül	kapott	meghívások.

•	 Kérések, hogy ne tájékoztassa a HP 
vállalatot	a	részvételéről.

•	 Kérések a HP vállalatnál lehetséges 
jövőbeni	események	részletei	iránt.

•	 Bármilyen anyag nem nyilvános 
információi	iránti	kérések.

Az ügyfeleink iránti 
szenvedély
Eszközök az „Ügyfelek iránti szenvedély” 
elveknek megfelelő viselkedéshez

•	 Összpontosítson	az	ügyfél	megfelelő	
módon	történő	kezelésére.

•	 Versenyezzen tisztán!

•	 Válasszon	olyan	üzleti	partnereket,	
szállítókat és másokat, akik a HP 
képviseletét	gondosan	végzik.

K:		Ahhoz,	hogy	jobb	minőségű	munkát	
végezzek itt a HP-nél, számos 
dokumentumot megtartottam, amelyek a 
korábbi munkahelyen készültek és az ott 
használt	különféle	folyamatokat	írták	le.	
Használhatom e dokumentumokat a HP 
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	HP	minden	
alkalmazottól elvárja, hogy tiszteljék a 
bizalmas információk felfedését vagy 
alkalmazzanak korlátozásokat azokra, 
amelyeket korábbi munkaadóktól vagy 
más	harmadik	felektől	szereztek.	Ami	
azt	illeti,	az	új	alkalmazottakat	utasítják,	
hogy ilyen információkat ne hozzanak a 
HP	területére.	Ha	nem	biztos	benne,	ne	
használja fel vagy ne ossza meg az ilyen 
információkat addig, amíg nem konzultált 
a	HP	jogi	főtanácsosának	irodájával.

“Vörös zászlók”:

Erőteljesen és tisztességesen versenyzünk

•	 Hivatalos vagy nem hivatalos 
megállapodások	versenytársakkal,	
amelyek árakat rögzítenek, vagy 
értékesítési területeket, termékcsaládokat 
vagy	ügyfélcsoportokat	osztanak	fel

•	 Versenytársakkal	történő	információcsere	
ezekkel	kapcsolatban

•	 Ügyfelekkel,	üzleti	partnerekkel	vagy	
szállítókkal	kötött	megállapodások,	
amelyek meghatározzák egy termék 
vagy szolgáltatás viszonteladói árát, 
korlátozzák az ügyfél termékeladási 
jogát, vagy egy termék vagy szolgáltatás 
eladását más termékek vagy 
szolgáltatások megvásárlására vonatkozó 
megállapodáshoz	kötik

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

•	 Méltánytalan megkülönböztetés 
hasonló	helyzetben	lévő	ügyfelek	vagy	
csatornapartnerek	között.

Megfelelő módon jutunk az üzleti 
információkhoz

•	 Mások bizalmas információinak 
felhasználása	megfelelő	jóváhagyások	
nélkül.

•	 Versenytárs	árképzésének	kérése	
vagy	megszerzése	ügyfelektől,	üzleti	
partnerektől	vagy	beszállítóktól.

•	 HP alkalmazottak kényszerítése vagy 
bátorítása bizalmas információk 
szolgáltatására korábbi munkáltatójukról

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

•	 Információszerzés	bármely	olyan	
viselkedésen keresztül, amelyet nem 
szeretne	teljesen	felfedni.

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

Felelős állampolgárság
Eszközök a „Felelősségteljes polgári” 
elveknek megfelelő viselkedéshez

•	 Döntései	meghozásakor	vegye	figyelembe	
a	közösség	érdekeit.

•	 Döntéseit	a	hosszú	távú	érdekeket	
figyelembe	véve	hozza	meg.

•	 Ne feledje, hogy a HP-n kívüli emberek 
kizárólag	tetteink	alapján	ítélnek	meg	
minket,	mert	ők	nem	vesznek	részt	a	
döntéshozási	folyamatokban.
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Felelős állampolgárság 
(folytatás)
K:		Láttam	olyan	tevékenységeket	

a HP-n belül, amelyek veszélyt 
jelenthetnek a környezetre nézve, de 
nem	akartam	beleavatkozni.	Nem	ez	a	
legbiztonságosabb	eljárás?

V:		Nem.	Minden	HP	alkalmazott	felelős	
az intézkedés megtételéért, amikor 
tudatában van az Üzleti viselkedési 
szabályzat	potenciális	megsértésének.	
Ez	a	felelősség	magában	foglalja	a	
környezeti veszélyek vagy egyéb olyan 
nem biztonságos munkakörülmények 
jelentését,	amelyeknek	tudatában	van.	A	
megtorlást senki olyannal szemben nem 
toleráljuk,	aki	jóhiszeműen	tesz	jelentést.

  Ha kételyek vagy kérdések merülnek fel, 
gyakran	a	helyi	szintű	kommunikáció	
a legjobb megoldás, akár közvetlenül 
a	vezetőjével.	Ha	nem	lehetséges	egy	
probléma	felvetése	vagy	megoldása	
a	közvetlen	vezetőjével,	alkalmazza	a	
Nyitott ajtók irányelvet a vezetés egy 
másik	tagjával,	az	Emberi	Erőforrás	
Igazgatósággal,	a	helyi SBC csapattal, 
az üzleti csoportja vagy régiója Üzleti 
viselkedési összekötőjével, vagy az 
Etikai és Megfelelőségi Irodával való 
kapcsolatfelvételre:

“Vörös zászlók”:

Felelős polgárok vagyunk.

•	 Olyan	anyagok	felhasználása,	amelyek	
veszélyeztetik	a	környezetet.

•	 Egy beszállító bizalmas információinak 
gondatlan kezelése oly módon, hogy az 
hozzáférhetővé	váljon	mások	számára.

•	 Nem	dokumentált	megállapodások	
létrehozása ügyfelekkel, üzleti 
partnerekkel	vagy	beszállítókkal.

•	 Beszélgetés	riporterrel	a	HP	
üzleti	tevékenységéről	a	Vállalati	
kommunikációs	részleg	bevonása	nélkül.

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

•	 Olyan	üzleti	partnerek	vagy	ügynökök	
felhasználása, akik a nem etikus 
viselkedésről/magatartásról	ismertek.



Tisztességesen nyerni, 
mindennap

További részletekért látogasson el a 
hp.com/hpinfo címre

Önön múlik a helyes cselekvés, hogy a 
„tisztességesen nyerni” elv valósággá 
váljon! Mindannyiunktól függ, hogy:
•	megértjük-e,	hogyan	épül	fel	az	Üzleti	

viselkedési szabályzat, és megfelelünk-e 
rendelkezéseinek.

•	 elsajátítjuk-e	az	alapelveket,	amelyek	
irányítják	mindennapi	tetteinket

•	 Használja	a	Címsor	Tesztet	az	etikai	
problémák	megoldásainak	megtalálásához

•	megismerjük-e	az	eszközöket,	amelyekkel	
sikert érhetünk el az etikus viselkedés 
terén

•	megtanuljuk-e	a	nem	követendő	
viselkedés vagy tevékenység felismerését

•	 Tanulja	meg	használni	az	SBC-ben	lévő	
hivatkozásokat (linkeket) az irányelvekre 
vonatkozó részletek és más információk 
megtalálásához

•	 tudjuk-e,	hogy	merre	haladjunk,	és	
hogy	kivel	kell	kapcsolatba	lépnünk,	ha	
kérdéseink vannak

A HP mint feddhetetlen kultúrájú és 
etikus vezetésű vállalat hírnevének 
növelésére mindannyiunknak együtt 
kell dolgoznunk, közös értékeinkkel 
összhangban, hogy tisztességesen 
nyerhessünk.
Ki	kell	vívnunk	ügyfeleink,	üzleti	partnereink,	
szállítóink	és	kollégáink	bizalmát.	Minden	
szinten teljesítenünk kell a mások felé vállalt 
kötelezettségeinket az Üzleti viselkedési 
szabályaink szerint

Kapcsolatfelvétel az Etikai és 
Megfelelőségi Irodával
Ha kérdése van, vagy meg szeretné beszélni 
esetleges aggályait vagy az Üzleti viselkedési 
szabályzat	megsértésével	kapcsolatban	van	
kérdése,	először	a	Nyitott ajtók irányelvet 
kell használnia, hogy megbeszélje azt 
azokkal,	akik	az	Ön	vezetői	láncában	vannak.	
Ha valamilyen okból nem felel meg Önnek 
ez	a	megközelítés,	vagy	nem	történik	lépés	
a	megbeszélés	után,	kapcsolatba	léphet	az	
Emberi	Erőforrás	Igazgatósággal,	a	helyi 
SBC csapatával, a helyi SBC csapatával, 
az üzleti csoportja vagy régiója Üzleti 
viselkedési összekötőjével, vagy az Etikai 
és Megfelelőségi Irodával:	
•	 E-mailben:	 

corporate.compliance@hp.com 
•	 Telefonon:	A	világon	bárhonnan	hívhatja	

a GuideLine segélyvonalat, amely 
napi	24	órában	hívható,	tolmácsolási	
szolgáltatás	kérhető,	a	hívó	fél	megőrizheti	
anonimitását, azt az esetet kivéve, ha a 
névtelen bejelentést a helyi jogszabályok 
tiltják

	 Az	USA-ból	és	Kanadából:	800-424-2965
	 Az	USA-n	és	Kanadán	kívüli	helyekről: 
1)		Ugrás	ide:	AT&T hozzáférési kódok

	 2)		Az	alábbi	lista	ABC	sorrendben	
tartalmazza az egyes országokat, itt 
megtalálhatja saját országát

	 3)	Tárcsázza	az	AT&T	Direct®	kódot
 4) Felszólításra tárcsázza a 800-424-2965  

     számot
•	 E-mailben:	 
HP	Ethics	and	Compliance	Office 
5400	Legacy	Drive 
Plano,	TX		75024	USA

Esetenként mindnyájan szembesülünk olyan helyzetekkel, amikor a helyes 
döntés nem szükségszerűen egyértelmű. Üzleti viselkedési szabályzatunk a 
beépített eszközökkel, hivatkozásokkal és a kérdések felvetésének útjaival a 
rendelkezésére áll a megfelelő döntés meghozása érdekében.
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