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Bevezetés az Etikai és üzleti magatartási kódexbe
Mi az FMC cégnél elköteleztük magunkat, hogy becsületesen, feddhetetlenül és az összes vonatkozó 
törvény betartásával folytatjuk üzleti tevékenységeinket. Az FMC Etikai és üzleti magatartási kódexe 
(a „Kódex”) szemlélteti, mennyire elköteleztük magunkat az ilyen magas üzleti normák mellett. A Kódex 
összegzi a mindennapi munkánkban követett jogi és etikai alapelveket, amelyeket aztán vonatkoztat 
a politikáinkra és a gyakorlatunkra.

Az FMC Kódex melletti elkötelezettsége a társaság felső vezetésénél kezdődik. Az FMC Társasági 
Felelősségvállalási Bizottsága a felső vezetőkből áll, és az Igazgatótanács Ellenőrzési Bizottságának tesz 
jelentést. A Társasági Felelősségvállalási Bizottság felméri, hogy az FMC összességében mennyire tartja 
be a vonatkozó törvényeket és a Kódex rendelkezéseit, áttekinti a megfelelési oktatási programot, és 
átgondolja, hogyan kell megfelelően reagálni a jelentősebb megfelelőségi ügyekre és a jogi fejleményekre.

A törvények és a normák a különböző országok és kultúrák szerint változóak, de miután globális 
vállalat vagyunk, az a közös célunk és továbbra is fennálló kötelezettségünk, hogy azonos mértékben 
magas normákat tartsunk fenn, bárhol is tevékenykedünk. A Kódex egyes részei az Egyesült Államok 
törvényeire koncentrálnak, miután az FMC székhelye az USA-ban van, ott is lett bejegyezve, itt pedig 
igen magas szintű szabályozás vonatkozik a vállalkozásokra. Az USA-ra összpontosítása azonban 
nem csökkenti azon feladatunkat és elkötelezettségünket, hogy ugyanakkor más országok vonatkozó 
törvényeinek is megfeleljünk.

A Kódexben szereplő kötelezettségek az alábbiakra vonatkoznak: 1) Az FMC Corporation cégre, 
annak leányvállalataira, társvállalataira, vegyes vállalataira és más egységeire, amelyek minden esetben 
közvetlenül vagy közvetve az FMC ellenőrzése vagy irányítása alatt állnak; 2) ezeknek az egységeknek az 
alkalmazottaira és igazgatóira (az FMC számára végzett munkájukra érvényes mértékig), továbbá 3) az 
FMC számára végzett munkájukkal kapcsolatban a beszállítókra és fővállalkozókra.

Mi mindannyian – így az alkalmazottak, tisztviselők, igazgatók és mások -, akik kötelesek vagyunk 
betartani a Kódexet, felelünk azért, hogy megismerjük és magunkra vonatkoztassuk a Kódexet. Ezenkívül 
az FMC csoportok, részlegek és tevékenységek vezetői és ellenőrei felelnek azért, hogy az irányításuk alatt 
álló funkciók betartsák és érvényesítsék a Kódexet. Ezeknek a feladatoknak a be nem tartása fegyelmi 
eljáráshoz, akár elbocsátáshoz is vezethet.

Önnek haladéktalanul és pontosan be kell jelentenie a Kódex megsértésének mindazon eseteit, amelyek 
a tudomására jutnak. A Kódex 3. és 4. fejezetei konkrét információkat tartalmaznak a bejelentési 
kötelezettségek teljesítéséről. A bejelentési és információs források a Kódex végén találhatók meg. 
A Kódexnek nem célja, hogy minden elképzelhető etikai és jogi helyzetet lefedjen. A bölcsesség, 
a megfontoltság és a józan megítélés legyen mindenkinek az útmutatója.

Szükségünk van az elkötelezettségére, hogy meg tudjuk őrizni az FMC számára oly fontos morális, etikai 
és törvénybetartási örökséget. Tudom, hogy számíthatok erre.

Pierre Brondeau
Elnök, vezérigazgató és az Igazgatótanács elnöke
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Etikai és üzleti magatartási kódex

1. Elköteleztük magunkat az etikus magatartás mellett.
Etikai elkötelezettség
Az etikus magatartás mindenkinek a saját felelőssége. A Kódex hatálya alá tartozó minden igazgatóval, 
alkalmazottal és másokkal szemben elvárás, hogy saját pozíciójuktól vagy tartózkodási helyüktől 
függetlenül magas etikai normákat tükröző magatartást tanúsítsanak. Egyetlen igazgatónak, 
tisztviselőnek, vezetőnek vagy felügyelőnek sincs engedélye arra, hogy megsértse a Kódexet, az FMC más 
irányelveit vagy a vonatkozó törvényt, illetve rávegyen egy másik alkalmazottat vagy más személyt azokat 
megsértő magatartásra.

A Kódex kötelezettségei az alábbiakra vonatkoznak: az FMC Corporation cégre, annak leányvállalataira, 
társvállalataira, vegyes vállalataira és más egységeire, amelyek minden esetben, közvetlenül vagy közvetve 
az FMC ellenőrzése vagy irányítása alatt állnak, ezeknek az egységeknek az alkalmazottaira és igazgatóira 
(az FMC számára végzett munkájukra érvényes mértékig), továbbá az FMC számára végzett munkájukkal 
kapcsolatban a beszállítókra és fővállalkozókra.

A vezetőség felelőssége az etikai normák betartásáért
Az FMC összes tisztviselője, vezetője és felügyelője felelősségre vonható a beosztott alkalmazottak 
intézkedéseiért, és felelős annak biztosításáért, hogy betartsák a Kódexet, az FMC más politikáit és 
a vonatkozó törvényeket. Kötelezően:

•   Tájékoztatniuk kell az alkalmazottakat a vállalati irányelvekről, beleértve a jogi és az etikus 
magatartással foglalkozó irányelveket;

•   Gondoskodniuk kell arról, hogy az alkalmazottak folyamatosan megfelelő képzésben részesüljenek, 
és hogy a Kódexet megsértőit megfelelő fegyelmi intézkedés sújtsa;

•   Kerülniük kell az olyan személyek felvételét, akik hajlamosak megsérteni a vonatkozó törvényeket 
vagy a Kódexben megtestesített típusú szabályokat; továbbá

•   Olyan munkakörnyezetet kell fenntartaniuk, ahol bátorítják és a megtorlástól való félelem nélkül 
elvárják az etikával kapcsolatos konstruktív, őszinte és nyílt beszélgetéseket.

A vezetőknek ezen törekvés közben igyekezniük kell megkérni és megkapni az FMC Ellenőrzési, 
Humánpolitikai és Jogi osztályainak, valamint az Etikai Hivatalnak a támogatását.

2. Betartjuk a Kódexet, az FMC más politikáit és az összes vonatkozó törvényt.
Üzleti tevékenységeink során betartjuk a Kódexet, az FMC más politikáit és az összes vonatkozó törvényt. 

Vannak olyan országok, ahol az elterjedt kereskedelmi és tárgyalási gyakorlat alapját a Kódexnél kevésbé 
szigorú vagy attól eltérő magatartási szabályzatok alkotják. Az alkalmazottaknak az ilyen országokban 
a Kódexhez kell tartaniuk magukat, kivéve a vonatkozó törvényekben megengedett, illetve a helyes 
etikai és üzleti megítélésekre támaszkodó eltéréseket. Az érintett részlegvezetőnek, illetve, ha egyetlen 
részlegvezető sem elérhető, az FMC Corporation valamelyik elnökének vagy elnökhelyettesének írásban 
jóvá kell hagynia minden ilyen eltérést. Forduljon az FMC egyik jogászához, ha bármilyen kérdése lenne 
valamely ország törvényeinek a betartásával, a Kódexszel, illetve a közöttük fennálló kapcsolattal vagy 
nyilvánvaló ellentmondásukkal kapcsolatosan.

Az olyan szokatlan körülmények között, amikor a Kódextől való elállás helyes lenne egy ügyvezető vagy 
egy igazgató számára, az ilyen elállást az Igazgatótanácsnak vagy az Igazgatótanács egy bizottságának jóvá 
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kell hagynia, és azt a vonatkozó törvényekben és jogszabályokban előírt módon haladéktalanul közzé 
kell tenni. Az összes többi alkalmazott esetében csak egy társasági tisztviselő hagyhatja jóvá az elállást 
a Főtanácsossal egyetértésben.

3. Betartjuk az FMC társasági felelősségvállalási programját.

A Társasági Felelősségvállalási Bizottság
Az FMC Társasági Felelősségvállalási Bizottsága a felső vezetőkből áll, és az Igazgatótanács Ellenőrzési 
Bizottságának tesz jelentést. A Társasági Felelősségvállalási Bizottság felméri, hogy az FMC összességében 
mennyire tartja be a vonatkozó törvényeket és a Kódex rendelkezéseit, áttekinti a megfelelési oktatási 
programot, és átgondolja, hogyan kell megfelelően reagálni a jelentősebb megfelelőségi ügyekre és 
a jogi fejleményekre. Bátorítjuk az alkalmazottakat, hogy a kérdésfeltevéshez és a Kódex vélelmezett 
megsértésének bejelentéséhez biztosított forrásokon kívül forduljanak a Társasági Felelősségvállalási 
Bizottsághoz is az alább megadott címen:

FMC Etikai Hivatal
PBM 3767
13950 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28273 
USA

vagy online:
http://fmc.ethicspoint.com

vagy: FMC Etikai Segélyvonal:
1-855-649-8997 (ingyenes)  U.S. 1-866-332-6800 (ingyenes) 
Nemzetközi: +1-704-759-2082 (r-beszélgetés)

4. Bejelentjük a szabályok be nem tartásának vélelmezett eseteit.
Minden olyan alkalmazottnak, aki tudomást szerez a Kódex megszegésének vélelmezett esetéről, 
haladéktalanul be kell azt jelentenie az alábbi eljárást követve. Az alkalmazottaknak minden információt 
meg kell adniuk a vélt szabálysértő személyének kilétével vagy pozíciójával kapcsolatosan. 

Az FMC bizalmasan kezeli az ilyen információkat, és gondoskodik arról, hogy semmilyen megtorlást 
ne foganatosítsanak valaki ellen azért, mert jóhiszeműen bejelentést tett.

Szabálysértés-bejelentési eljárás

Bejelentés alkalmazottak részéről: Minden alkalmazottnak, aki tudomást szerez a Kódex megsértéséről, 
haladéktalanul be kell jelentenie azt.

Kivizsgálás: Az FMC politikája és szándéka alapján kivizsgálására kerül a Kódex, az FMC más politikája 
vagy a vonatkozó törvények megsértésének minden bejelentett esete, és – az FMC döntése szerint – 
a vizsgálat eredményei alapján megfelelő intézkedések születnek. A számviteli, számviteli ellenőrzési 
és könyvvizsgálati ügyek megsértéséről tett bejelentések az Igazgatótanács Ellenőrzési Bizottságának 
felügyelete alatt kerülnek kivizsgálásra. Minden egyéb szabálysértés kivizsgálása az Etikai Hivatal 
felügyelete alatt történik. Az alkalmazottaknak együtt kell működniük a bejelentett szabálysértések 
kivizsgálásában.
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Titoktartás: A vizsgálatot lefolytatók nem tehetik közzé a vélelmezett szabálysértéseket bejelentő vagy 
a vizsgálatban részt vevő személyek személyazonosságát. Az alkalmazottaknak tisztában kell lenniük 
azzal, hogy az Etikai Hivatal és az Ellenőrzési Bizottság köteles az FMC legjobb érdekében eljárni, és nem 
intézkedhet az alkalmazottak személyes képviselőjeként vagy jogászaként.

Megtorlással szembeni védelem: Tilos megtorlást alkalmazni bárkivel szemben, aki jóhiszeműen 
bejelentést tesz a Kódex megsértéséről, még ha a bejelentés hibás is, vagy aki segít egy bejelentett 
szabálysértés kivizsgálásában. Minden alkalmazott bejelenthet ilyen szabálysértéseket anélkül, 
hogy félnie kellene a munkatársak, a felügyelők vagy az adott bejelentés alanyát képező személyek 
megtorlásától.

Fegyelmi eljárás a szabályok be nem tartásáért
Ha valaki nem tartja be a Kódexet, az fegyelmi eljárást von maga után, amely a megintéstől az 
elbocsátásig terjedhet. A polgári jogi vagy büntetőjogi szabálysértések megbüntethetők.

5. Nagyra értékeljük és védjük az ügyfeleinkkel fennálló kapcsolatainkat.
Nagyra értékelt beszállító

Elsődleges célunk az FMC cégnél, hogy ügyfeleink nagyra értékelt beszállítói legyünk. 

Ezt a célt azzal érjük el, hogy az ügyfelek igényeit legjobban kielégítő termékeket és szolgáltatásokat 
biztosítunk, ezt pedig a hosszú távú együttműködést és bizalmat megteremtő módon tesszük. 

Ügyfeleinkkel mindenkor tisztességesen és becsületesen, a vonatkozó törvényeknek megfelelő 
módon bánunk, Nem teszünk hamis vagy félrevezető megjegyzéseket más vállalatokról, illetve azok 
alkalmazottairól vagy termékeiről, így a saját versenytársainkról sem.

Biztonságos és kiváló minőségű termékek
Üzleti tevékenységeink végzése közben nagy figyelmet fordítunk a termékeinket és szolgáltatásainkat 
használók egészségére és biztonságára. Ez a figyelem gondoskodik a biztonságról, és erősíti az FMC 
és az ügyfeleink közötti köteléket. Minden egyes alkalmazott döntő szerepet játszik az FMC termékek 
minőségének és biztonságának biztosításában, a tervezéstől a gyártásig, a folyamatban lévő fejlesztésekig 
és az ügyféltámogatásig.

6. Értékeljük és védjük az alkalmazottakkal fennálló kapcsolatainkat.
Tisztelet alkalmazottaink felé 

Az FMC elkötelezte magát, hogy tiszteletben tartja az emberi méltóságot. A bizalom, a tisztelet és 
az etikus üzleti magatartás lényeges szempont ahhoz, hogy egészséges kapcsolatot tudjunk elérni és 
fenntartani alkalmazottainkkal. Ezeknek a kapcsolatoknak az alapja minden egyes alkalmazott személyes 
értékének és hozzájárulásának az elismerése. Mi az FMC-nél nagyra értékeljük az alkalmazottak 
sokféleségét, továbbá minden alkalmazottat méltósággal és tisztelettel ítélünk meg és kezelünk. 
Az alkalmazottak és a munkára jelentkezők megítélésére az adott helyszín vonatkozó törvényeivel 
összhangban a teljesítményük és képesítésük alapján kerül sor, fajra, hitre, nemre, vallásra, nemzeti 
származásra, korra, fogyatékosságra, veterán státuszra vagy szexuális beállítottságra való tekintet nélkül. 
Minden fajta szexuális zaklatás tilos. 
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Gyermekmunka/kényszermunka

Ellenezzük a káros gyermekmunka, illetve a kényszermunka minden formáját. Az FMC politikájában 
szerepel, hogy megtiltsa káros gyermekmunkát, illetve a kényszermunka használatát a munkahelyeinken, 
továbbá szállítóinktól és vállalkozóinktól ugyanezt várjuk el. 

Tiszteletben tartjuk alkalmazottaink magánéletét

Az FMC tiszteletben tartja alkalmazottainak, korábbi alkalmazottainak és a munkákra jelentkezőknek 
a magánéletét, az alkalmazotti információkat pedig kizárólag üzleti okokból, a vonatkozó törvénnyel 
összhangban osztja meg. Ez nincs ellentétben az FMC azon – a 9. fejezetben tovább részletezett – jogával, 
hogy figyelemmel kísérje az elektronikus kommunikációt.

Biztonságos és egészséges munkakörnyezet

A biztonságos és egészséges munkakörnyezet fenntartása szervesen hozzájárul üzleti tevékenységeinkhez. 
A balesetek kárt okoznak alkalmazottainknak, és aláássák a hatékony üzleti teljesítményt, továbbá 
azoknak a közösségeknek a bizalmát, ahol tevékenységeinket folytatjuk. Feladatunk, hogy egy egészséges 
munkakörnyezet fenntartásával, a biztonsági eljárások és szokások betartásával, illetve az előírt egyéni 
védőfelszerelés használatával megelőzzük a baleseteket.

Droghasználat tiltása

Nem használunk, árusítunk, vásárolunk, adunk tovább, gyártunk, dolgozunk fel illegális vagy engedély 
nélküli drogokat, szintetikus drogokat vagy más ellenőrzött anyagokat, illetve nem engedélyezzük ezek 
jelenlétét rendszereinkben (kivéve a törvényesen receptre felírt szereket), és nem is élünk vissza a receptre 
felírt szerekkel, amikor az FMC helyiségeiben vagyunk, az FMC számára végzünk üzleti tevékenységet 
vagy FMC berendezéseket üzemeltetünk.

Ezeken kívül nem használunk, árusítunk, gyártunk, vásárolunk, adunk tovább vagy dolgozunk fel 
alkoholt az FMC létesítményben vagy a vállalat helyiségeiben (kivéve a vállalat által támogatott, 
engedélyezett és felügyelt alkalmakkor). Nem állunk alkoholos befolyásoltság alatt, miközben üzleti 
tevékenységet végzünk vagy munkával kapcsolatos feladatokat látunk el az FMC számára vagy FMC 
berendezéseket üzemeltetünk.

7.  Betartjuk az egészségügyi, biztonsági, vagyonbiztonsági és környezetvédelmi 
törvényeket.

Elköteleztük magunkat, hogy a vonatkozó törvények maximális betartása, továbbá a környezetvédelmi, 
egészségügyi és biztonsági ügyekben végzett teljesítményünk folyamatos javítása útján megvédjük 
a környezetet, valamint munkavállalóink, családjaink, közösségeink és a nyilvánosság egészségét és 
biztonságát.

Az FMC a környezetvédelmi normák betartása érdekében minden FMC tulajdonban és üzemeltetés alatt 
álló létesítménynek szemléltetnie kell, hogy betartja a működésére vonatkozó összes közegészségügyi és 
környezetvédelmi törvényt, továbbá a vonatkozó törvények értelmében nyílt párbeszédet tart fenn a helyi 
közösségekkel az általa gyártott vagy kezelt anyagok természetéről és kockázatairól.
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Az FMC egész világra kiterjedő egészségügyi, biztonsági, vagyonbiztonsági és környezetvédelmi politikája

Az FMC felelősséget vállal a környezet, valamint a munkavállalóink, családjaink, közösségeink és 
a nyilvánosság egészségének, biztonságának és vagyonbiztonságának a védelméért, mivel ez alapértéket 
képez vállalkozásunk fenntarthatóságában. Az egészség, biztonság, vagyonbiztonság és a környezet 
(HSSE) átlátható támogatása a világon mindenütt feladata az FMC alkalmazottaknak. 

Az FMC HSSE irányelvei megkövetelik, hogy: 

•  Olyan üzleti stratégiát folytassunk, amely a fenntartható innovációra, tevékenységekre és üzleti 
gyakorlatra épül, hiszen vállalkozásunk bővítésére és az emberek életminőségének a javítására 
törekszünk, bárhol legyenek is;

•  Üzleti tevékenységeinket nyíltan és oly módon folytassuk, hogy azzal védjük a közegészséget és 
a munkahelyi egészséget, a környezetet és a munkavállalók biztonságát; 

•  Törekedjünk a balesetek és sérülések elkerülésére, hogy sérülésmentes munkahelyeket tudjunk 
biztosítani;

•  Termékeink legyártása, továbbá új termékeink, létesítményeink és folyamataink megtervezése 
során elsőbbséget adjunk a HSSE figyelembe vételének;

•  Betartsuk az összes HSSE törvényt és jogszabályt;
•  Törekedjünk a kibocsátott anyagok és hulladékok csökkentésére, továbbá növekedésünk közben 

hatékonyan használjuk fel az energiaforrásokat és a természeti erőforrásokat;
•  A folyamatos fejlődés érdekében kezdjünk aktív konstruktív beszélgetéseket az alkalmazottainkkal, 

beszállítóinkkal, ügyfeleinkkel, szomszédainkkal és részvényeseinkkel a HSSE kérdések kezeléséről, 
továbbá

•  Alkalmazottainkkal, beszállítóinkkal, ügyfeleinkkel, vállalkozóinkkal és kereskedelmi 
partnereinkkel együttdolgozva támogassuk az American Chemistry Council (Amerikai Vegyipari 
Tanács) Responsible Care® programjának alapelveit annak érdekében, hogy termékeink és 
folyamataink felelős menedzselését és rendeltetésszerű végfelhasználását azok teljes élettartama 
alatt és az egész világon előmozdítsuk. 

Az FMC HSSE politikáját vállalati normák, üzletvezetési politikák és a gazdálkodási gyakorlat teszi 
lehetővé. A megvalósítás a vezetőség és a munkavállalók bevonásával, az elegendő humán és tőkeforrások 
felosztásával, illetve szigorú mérési, felülvizsgálati és korrekciós intézkedési rendszerek segítségével 
történik. Ennek a politikának az elősegítése az FMC üzleti magatartásának szerves részét képezi.

8. Nagyra értékeljük és védjük a beszállítóinkkal és vállalkozóinkkal fennálló 
kapcsolatainkat.
Azzal, hogy a beszállítókkal folytatott ügyletek során méltányosak és megbízhatók vagyunk, igyekszünk 
megtartani a bizalomra méltó ügyfélként elnyert hírnevünket. A beszállítókkal és a vállalkozókkal 
mindenkor tisztességesen és őszintén, a vonatkozó törvényeknek megfelelő módon bánunk.

Elvárjuk, hogy beszállítóink osztozzanak a fenntarthatóság, valamint a biztonságos és jó minőségű 
termékek gyártása melletti elkötelezettségünkben.

Elvárjuk, hogy szállítóink etikusan és felelős módon viselkedjenek, úgy, hogy azzal támogassák 
munkahelyeiken az emberi méltóság védelmét és tiszteletét, és megfeleljenek az FMC normáinak.
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9. Védjük a tulajdonunkat és mások tulajdonát.
Felelősek vagyunk az FMC eszközök, beleértve a fizikai tulajdon, a szellemi eszközök és az üzleti 
kommunikáció minden formája, ezen belül az elektronikus üzenetek, a telefon, internet és a vállalati 
intranet elvesztéssel, lopással és rossz szándékú felhasználásával szembeni védelméért. Az FMC 
eszközöket megfelelő vállalati célú felhasználásra szántuk, megfelelő engedély nélkül nem adhatók el, 
adhatók kölcsön, adhatók oda vagy tulajdoníthatók el. Csak addig használhatjuk személyes célokra 
az ilyen eszközöket kizárólag esetenként vagy korlátozottan, amíg az FMC „Az informatikai források 
elfogadható használata” című vagy más vonatkozó politikája betartásra kerül, nincsenek mérhetően 
megnövekedett költségek, illetve a használat más alkalmazottaknak nem vonja el a figyelmét. Ezenkívül 
tilos az ilyen eszközöket személyes haszonszerzésre használni.

Elektronikus kommunikációinkat és az internetes hozzáférést a vállalati céljaira használjuk

Az FMC elektronikus kommunikációi és internet hozzáférési rendszerei fontos eszközök, amelyeken 
keresztül vállalati üzleti tevékenységeink java részét lebonyolítjuk. Ezekhez a kommunikációs 
mechanizmusokhoz és készülékekhez tartoznak az e-mail, fax- és azonnali üzenetküldő rendszerek. 
Az FMC fenntartja a jogot, hogy figyelemmel kísérje internetes erőforrásainak és elektronikus 
kommunikációinak a használatát, továbbá kivizsgálja az esetleges rendellenességeket. A felhasználók 
a törvényben megkövetelt mértéken kívül nem várják el, hogy az FMC kommunikációs rendszerek 
használata során magánjellegű tevékenységet folytathassanak. 

Az FMC fenntartja a jogot, hogy megszűrje az általa támadónak vagy illetlennek tartott internetes 
tartalmat. Az internetes hozzáférés és az elektronikus kommunikációk mindenféle használatának 
meg kell felelnie a vonatkozó törvényeknek, jogszabályoknak és az FMC irányelveinek, továbbá nem 
használhatók az alábbi célokra:

•   A szerzői jogok, kereskedelmi titkok, szabadalmak és más szellemi tulajdonjogok megsértése;
•   Bizalmas vállalati információk terjesztése közösségi hálózatokon vagy más módon;
•   Mások megfenyegetése, megtévesztése, becsapása, zaklatása, becsmérlése, megfélemlítése vagy 

megbántása, illetve bárki magánszférájának másféle megsértése;
•   Kísérlet egy másik számítógépes hálózathoz vagy rendszerhez való illetéktelen hozzáférés 

megszerzésére;
•   Nem engedélyezett fájlok, így vírusok, férgek, jelszókiolvasó programok, trójai programok stb. 

létrehozása, lefuttatása, tárolása vagy szándékos terjesztése;
•   Az FMC források szándékos megszakítása vagy működésképtelenné tétele vagy más engedélyezett 

felhasználók megakadályozása ezeknek a forrásoknak a használatában;
•   Lánclevelek, nem engedélyezett, kéretlen ajánlatok vagy reklámok küldése;
•   Más alkalmazottak FMC üzleti e-mailcímeinek szétküldése nem üzleti célból, például magán 

hirdetőtáblákra, bevásárló oldalakra vagy más nem üzleti jellegű oldalakra való feliratkozáshoz;
•   Szexuálisan nyílt vagy sértő anyagok bevezetése a munkahelyre;
•   Pornográf anyagok, szerencsejátékok felhozatala, belépés nem az üzlettel kapcsolatos chattelő 

szobákba vagy üzenőtáblákra; vagy
•   Fájlok letöltése, hacsak nem szükségesek az üzleti tevékenységhez, és jóvá nem hagyja őket a helyi 

informatikai vezetés
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Vagyontárgyak elvesztésének vagy rosszindulatú felhasználásának bejelentése

Minden személynek, aki tudomást szerez vagyontárgyak elvesztéséről vagy rosszindulatú 
felhasználásáról, be kell ezt jelentenie a vezetőjének, felügyelőjének vagy az FMC-ben dolgozó másik 
alkalmas személynek. Ha bárkihez ilyen jelentés érkezik, gondosan és alaposan kezelésbe kell vennie.

10.  Védjük az FMC bizalmas információit, és tiszteletben tartjuk mások bizalmas
információit.

Mit takar a bizalmas információk fogalma?

A bizalmas információk olyan információk, amelyekről a nyilvánosságnak általában nincs tudomása, és 
ha illetéktelenül közzé teszik őket, károsak lehetnek a vállalatra, ügyfeleire vagy beszállítóira nézve, illetve 
segíthetnek a versenytársaknak. Az FMC olyan értékes bizalmas információkkal rendelkezik, amelyeket 
hosszú éveken keresztül, nagy költség árán gyűjtött össze. 

Ilyen információk lehetnek a tulajdonosi információk és kereskedelmi titkok, például az értékesítési, 
pénzügyi, tudományos, gazdasági vagy műszaki információk, az ügyféllisták, marketingtervek, műszaki 
tervek, képletek, módszerek, technikák, folyamatok, eljárások, programok és kódok – tekintet nélkül arra, 
hogy hogyan tárolják, fordítják le vagy memorizálják ezeket az információkat –, amelyek titokban tartása 
érdekében az FMC ésszerű intézkedéseket tesz.

Hogyan védjük meg a bizalmas információkat?

Épp annyira kell védenünk ezeknek az információknak a bizalmas jellegét, mint amennyire védjük az 
FMC anyagi és más tulajdonát, és rutinszerűen óvintézkedéseket kell hoznunk annak érdekében, hogy 
ezeket az információkat ne tegyék közzé. Nem osztunk meg bizalmas információkat az FMC-n kívül 
állókkal vagy akár az FMC saját embereivel, ha nincs szükségük az adott információk ismeretére, és 
nem engedélyezzük számukra azok használatát, kivéve, ha azt szerződések vagy törvények elrendelik. 
Az FMC bizalmas információinak védelmére szóló kötelezettség azután is fennmarad, ha megszűnik 
az FMC-nél fennálló munkaviszony. Ha üzleti szempontokból helyes intézkedés az FMC bizalmas 
információinak a megosztása egy FMC-n kívül álló személlyel és/vagy a bizalmas információk 
használatának engedélyezése számára, előzetesen írásbeli titoktartási megállapodást kell megkötni. Egy 
FMC jogásztól minden körülmények között megfelelő megállapodást lehet kapni. Az FMC jogászainak 
jegyzéke megtalálható a Jogi osztály intranetes weboldalán a http://teams.myfmc.com/sites/law/Shared
%20Documents/lawyerslist.pdf címen. Ugyanakkor a bizalmas információkat biztos, el nem érhető 
helyen tároljuk, és kizárólag biztonságos feltételek mellett végezzük az elektronikus továbbításukat.

A bizalmas információk védelmére szóló kötelezettségünk a közösségi hálózatokra is kiterjed. Az FMC 
alkalmazottaknak ugyanezeket az eljárásokat kell követniük a vállalati bizalmas információk védelmében, 
amikor a közösségi hálózatokban tevékenykednek.

Az FMC szigorúan utánajár a bizalmas információk minden vélelmezett illetéktelen eltulajdonításának 
és/vagy használatának. Ha esetleg felfedezzük, hogy az FMC bizalmas információit ellopták, ezt 
a felfedezést a felettesünk, az FMC egyik jogásza vagy más illetékes személy tudomására kell hozni.

http://teams.myfmc.com/sites/law/Shared%20Documents/lawyerslist.pdf
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11. Etikusan és törvényesen gyűjtünk üzleti információkat.
Üzleti tevékenységeink napi végrehajtásának részeként etikusan és törvényesen információkat gyűjtünk 
versenytársainkról, beszállítóinkról és ügyfeleinkről. Kemény munkával és kitartással rendkívül hasznos 
információkat lehet gyűjteni nyilvános forrásokból. Amikor nem nyilvános forrásokból igyekszünk 
információkat gyűjteni, becsületesen és feddhetetlenül járunk el, és nem keresünk, szerzünk meg vagy 
használunk fel információkat, ha ezzel megsértenénk a vonatkozó törvényeket, beleértve – a teljesség 
igénye nélkül – a trösztellenes törvényeket, a kereskedelmi titkokra és más bizalmas információkra 
vonatkozó törvényeket, valamint a munkaadók és munkavállalók közötti bizalmas kapcsolatokra 
vonatkozó törvényeket. 

Védjük azokat a bizalmas információkat, amelyek mások bizalmasan adnak meg az FMC-nek – 
rendszerint az információkra vonatkozó megállapodásokban leírt eljárások betartásával.

Illetéktelenül nem veszünk át másoktól bizalmas információkat. Az Egyesült Államokban a kereskedelmi 
titkokat illetéktelenül átvevő magánszemélyek és vállalatok ellen polgári jogi eljárásokat indítanak 
károkozás miatt, továbbá a Gazdasági kémkedésről szóló törvény alapján büntetőjogi felelősség okán, 
így pénz- és börtönbüntetéseket is kaphatnak. 

Nem fogadunk el vagy továbbítunk nem nekünk szánt közleményeket. Ha hibának tűnik olyan 
közlemények elfogadása, amelyek tulajdonosi vagy kényes információkat tartalmaznak, mint amilyenek 
például egy versenytárs marketing tervei vagy műszaki rajzai, ezt azonnal be kell jelenteni a saját 
felettesnek, elektronikus kommunikáció esetében pedig az informatikai biztonsági igazgatónak, hogy 
meghozhassák a megfelelő intézkedéseket.

12. Kerüljük az összeférhetetlenséget.
Nem végzünk olyan tevékenységeket, amelyek összeférhetetlenséget idéznek elő személyes egyéni 
érdekeink (közvetlen családtagjaink érdekeit is beleértve*) és az FMC legjobb érdekei között. Minden 
üzleti döntést az FMC legjobb érdekeinek szolgálatában hozunk meg. Tiltott az FMC és a közöttünk 
fennálló minden tényleges vagy esetleges összeférhetetlenség, ha csak azt saját felettesünk (vagy egy 
igazgató esetében az Igazgatótanács) kifejezetten írásban nem engedélyezi, akinek viszont az ügyben ki 
kell kérnie a Főtanácsos véleményét. Annak meghatározásakor, hogy fennáll-e az összeférhetetlenség 
esete vagy sem, az alábbiakat kell figyelembe venni: pénzügyi érdekeink nagyságát; az FMC-nél betöltött 
pozíciónkat és azt, hogy milyen befolyást tudunk gyakorolni az üzleti tevékenységek során, hogy hatással 
legyünk az adott ügyre; továbbá az összes többi lényeges tényezőt.

Milyen tevékenységek vezethetnek összeférhetetlenséghez:

•   Egyéni vagy FMC-n kívüli más üzleti tevékenység folytatása vállalati munkaidőben vagy a vállalat 
eszközeivel;

•   Munkavállalás alkalmazottként vagy független vállalkozóként valamely FMC-n kívüli cégnél vagy 
személynél (beleértve a szabadúszást) vagy bármely más tevékenység folytatása, ha az adott munka 
vagy tevékenység kihat a munkaköri teljesítményre, illetve időt vagy figyelmet von el az FMC 
ügyek intézésétől;

•   Az FMC-nél betöltött pozíciónknál fogva megszerzett bizalmas információk közzététele vagy 
felhasználása egyéni előny biztosítása céljából.

*A Kódexben a „közvetlen családtag” a házastársat, szülőt, gyermeket, testvért, apóst, anyóst, vőt, menyet és az ön háztartásában (de nem háztartási 
alkalmazotti minőségében) élő személyeket jelenti. Az a meghatározás nem vonatkozik arra, amikor a „közvetlen családtag” kifejezést az orvosi biztosítás és 
más juttatási rendszer céljaira használják.
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•   FMC eszközök eltulajdonítása egyéni előny biztosítása céljából. Ez a politika egyaránt vonatkozik 
az FMC által biztosított vagy kifizetett anyagi eszközökre – például berendezésekre, autókra 
és teherautókra, valamint irodaszerekre – és szolgáltatásokra – például internet-hozzáférésre, 
elektronikus levelezésre, telefonra, faxra és a belső postázási rendszerre.

•   Hitelek vagy bármiféle ajándékok, kedvezményes bánásmódok vagy szívességek elfogadása, ha 
az nyílt vagy rejtett módon lekötelez bennünket vagy bármelyik közvetlen családtagunkat* az 
FMC egyik versenytársának, beszállítójának vagy ügyfelének, vagy ennek látszatát kelti. Például 
nem fektetünk be semmilyen módon versenytársakba, beszállítókba vagy ügyfelekbe, ha az 
adott konstrukció általánosságban nem áll mások rendelkezésére is, illetve összeférhetetlenség 
vagy annak látszata származhat a feladatainkból vagy felelősségi köreinkből. Elfogadhatunk 
szállítási vállalatok, szállodák vagy hasonló szolgáltatók által felkínált reklámcélú jutalékokat vagy 
kedvezményeket – például a „gyakran repülők” programjából származó előnyöket –, ha azokat 
általánosságban felajánlják az utazóknak, az FMC pedig nem szólalt fel ez ellen kifejezetten.

•   Érdekeltség megszerzése egy olyan cégben, amellyel az FMC tárgyalásokat folytat vagy fontolgat 
vállalategyesítés, vállalatfelvásárlás, vegyes vállalat létrehozása vagy más fontos megállapodás 
céljából. Ez magában foglal egyéni érdekeltséget, valamint közvetlen családtagok* érdekeltségeit. 
A jelen politika általában véve nem szándékozik megtiltani a nyilvánosan jegyzett vállalatokon 
belüli szerényebb befektetéseket. Viszont józan ésszel el kell kerülni az összeférhetetlenség eseteit 
vagy annak látszatát, amikor valaki egy nyilvánosan jegyzett vállalaton belüli befektetést tervez. 
Nem fektetünk például még nyilvánosan jegyzett versenytársba, ügyfélbe vagy beszállítóba sem, 
ha bennfentes ismeretekkel rendelkezünk arról, miszerint az FMC olyan üzleti megállapodásra 
jutott vagy szándékozik jutni, amely pénzügyi szempontból lényeges lehet az FMC vagy a másik 
vállalat számára.

•   Jelentős befektetést teljesítése bármely más cég vagy személy tanácsadójába vagy neki végzett 
munka vagy szolgálat (akár szabadúszó minőségben), ha az adott cég vagy személy az FMC egyik 
versenytársa (vagy intenzíven tervezi, hogy az lesz), beszállítója vagy ügyfele.

•   FMC üzlet lebonyolítása valakivel, aki vér szerint vagy házasság útján rokon. 

Ezenkívül sem mi, sem egyik közvetlen családtagunk* nem fogadhat el igazgatótanácsi tagságot az 
FMC valamely versenytárs cégében, anyag- vagy szolgáltatás szállítójában vagy ügyfelében anélkül, 
hogy először írásbeli jóváhagyást kérne az FMC főtanácsosától. 

Ha egy igazgatónak személyi érdekeltsége van valamely Igazgatótanács elé terjesztett ügyben, az 
igazgatónak a teljes igazgatótanács elé kell tárnia az érdekeltségét még azelőtt, hogy beszélnének az 
adott ügyről vagy szándékról, ki kell mentenie magát a megbeszélésen való részvétel alól, és nem 
szabad szavaznia az ügyről. Az egyéni érdekeltségek között lehetnek többek között a kereskedelmi, 
ipari, banki, tanácsadói, jogi, számviteli, jótékonysági és pénzügyi kapcsolatok. 

*A Kódexben a „közvetlen családtag” a házastársat, szülőt, gyermeket, testvért, apóst, anyóst, vőt, menyet és az ön háztartásában (de nem háztartási 
alkalmazotti minőségében) élő személyeket jelenti. Az a meghatározás nem vonatkozik arra, amikor a „közvetlen családtag” kifejezést az orvosi biztosítás és 
más juttatási rendszer céljaira használják.
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Keresse a jelen Összeférhetetlenségi politikában a kérdések megoldásához adott segítséget

Haladéktalanul feltárunk a felettesünk előtt minden olyan lényegi tranzakciót vagy kapcsolatot, 
illetve lehetséges tranzakciót vagy kapcsolatot, amelytől ésszerű megfontolással elvárható, hogy ilyen 
összeférhetetlenséget okozzon. Ha bármilyen kétsége merülne fel azzal kapcsolatosan, hogy a jelen 
Összeférhetetlenségi politika vonatkozik-e egy konkrét tevékenységre, kapcsolatra, érdekeltségre vagy 
tranzakcióra (legyen az tényleges vagy javasolt), kérjen felvilágosítást egy FMC felettestől vagy vezetőtől. 
A kényes vagy nehéz kérdéseket egy FMC jogász elé kell vinni.

13. Betartjuk a trösztellenes és a versenyt szabályozó egyéb törvényeket.
Az FMC azt az elvet vallja, hogy meg kell felelnie a tevékenységeire vonatkozó összes trösztellenes és 
versenyszabályozó törvénynek. Bár nincs két egyforma versenyszabályozó jogi rendszer, az alapvető 
szempontok tekintetében több is hasonlít egymásra. Ezek az irányelvek olyan magatartásokról beszélnek, 
amelyeket mindenkor kerülni kell, és másfajta magatartásokról, amelyeket csak egy FMC jogásszal való 
konzultáció után lehet felvállalni.

Az FMC tevékenységeinek helyszínéül szolgáló szinte összes országnak vannak ilyen törvényei, beleértve 
az Egyesült Államokat, Kanadát, az Európai Uniót, az EU összes országát, Oroszországot, Mexikót, 
Japánt, Ausztráliát és sok más országot. Sok ország (így az Egyesült Államok és az EU) kiterjeszti 
versenyszabályozó törvényeinek a hatályát a saját területeiken kívüli magatartásokra, amelyek hatással 
vannak a saját országukra. Egy Brazíliában legyártott és később az Egyesült Államokba szállított termékek 
árának rögzítése céljából Brazíliában egyeztetett megállapodás miatt az USA törvényei értelmében vádat 
emelhetnek az Egyesült Államokban, ugyanakkor a brazil törvények alapján Brazíliában is.

A trösztellenes és a versenyszabályozó törvények megsértésének súlyok következményei vannak:

•   Az Egyesült Államokban, Kanadában és bizonyos más országokban a törvénysértések büntetőjogi
következményekkel járhatnak – súlyos pénz- és börtönbüntetéseket róhatnak az egyénekre;

•   A súlyos polgári jogi bírságokat vethetnek ki, a magánvállalatok pedig sok országban pereket
indíthatnak a káruk megtéríttetése érdekében (az Egyesült Államokban az elszenvedett veszteség 
összegének akár háromszorosáig); továbbá

•   A törvények megsértése a cég működését korlátozó bírósági vagy hatósági rendeletekkel végződhet.
Az Egyesült Államokban és az EU-ban az állami büntetések bizonyos esetekben meghaladták 
a 100 millió dollárt, az Egyesült Államokban pedig magánszemélyek börtönbüntetést is kaptak. 
A magánperek során kivetett kártérítések is meghaladták az 100 millió dollárt.

Nem állapodunk meg a versenytársakkal az árakban, a gyártási mennyiségekben vagy a kapacitásokban, 
abban, hogy hol értékesítsünk, illetve a versenyt érintő egyéb kérdésekben

Szinte egyetlen olyan országban sem engedik meg a törvények, ahol az FMC üzleti tevékenységet folytat, 
hogy megállapodjanak egymással valamelyik alábbi kérdésben:

•   Az ügyfeleknek felszámított árak;
•   Más árral kapcsolatos feltételek, beleértve a hitelfeltételeket, az értékesítési feltételeket és a szállítási

költségeket;
•   Pályázatok egy ügyfélpályázati helyzetben;
•   Termelési mennyiségek vagy termelési kapacitások, beleértve a kapacitások bezárásáról vagy

bővítéséről szóló döntéseket;
•   Azok a területek, ahol a vállalat vagy értékesít, vagy nem;
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•   Ügyfelek, akiknek a vállalat vagy értékesít, vagy nem; vagy
•   Döntés arról, hogy bojkottáljanak, vagy más módon elutasítsanak bizonyos ügyfelekkel, szállítókkal 

vagy más versenytársakkal folyatott üzleti tevékenységeket.

Ezekről a témákról még csak nem is szabad beszélni egy versenytárssal. A versenytárssal történő 
„megállapodás” ebben a viszonylatban nem csak hivatalos szerződéseket takar, hanem szóbeli 
megállapodásokat és más nem formális egyezségeket is. Még egy versenytárssal folytatott eseti megbeszélések 
az ipari ártendenciákról vagy arról, hogy az FMC vagy a versenytárs bővítést vagy kapacitásleállítást 
tervez-e, bizonyítékként használhatók fel arra nézve, hogy megállapodás született a megbeszélés tárgyát 
képező témában.

Bizonyos körülmények között törvényesek a versenytársakkal létrehozott bizonyos megállapodások. 
Ilyenek a vegyes vállalatok, a technológiai licenc megállapodások, szállítási szerződések, valamint 
a kormányzati lobbizás terén felvállalt közös álláspontok. Még a versenytárssal folytatott megbeszélések 
előtt fontos bevonni az FMC egyik jogászát a megállapodásokról folytatott tárgyalásokba a fontolgatott 
intézkedés kiértékelése céljából és azért, hogy el lehessen kerülni minden törvénysértést vagy annak 
minden látszatát.

Agresszíven veszünk részt a versenyben anélkül, hogy törvénytelenül piaci hatalmi vagy uralmi 
pozíciókat szereznék vagy visszaélnénk velük

A kiváló és agresszív piaci teljesítményt nem büntetni kell, hanem bátorítani. Minden versenytárs 
számára törvényes és megfelelő cél jobb termékek eladásával vagy hatékonyabb működéssel vezető piaci 
részesedést szerezni. Amint megszerzünk vagy valószínűleg meg fogunk szerezni egy hatalmi vagy uralmi 
piaci pozíciót, bizonyos tevékenységek törvénytelenné válhatnak, ha segítenek az adott piaci pozíció 
elérésében vagy bebiztosításában. Gyakran merül fel olyan hatalmi vagy uralmi piaci pozíció, amelyben 
a piaci részesedés meghaladja az 50%-ot, de az adott országtól vagy a körülményektől függően ennél több 
vagy kevesebb is lehet.

Ha a piacon hatalmi vagy uralmi pozíciót betöltő vagy a betöltés határán álló vállalkozásokban vagyunk 
benne, konzultálni kell az FMC egyik jogászával, mielőtt az alábbi tevékenységek valamelyikébe fognánk:

•   Önköltségen (néha átlagos összköltségen) aluli árképzés;
•   Valamely termékek értékesítésének másik termék vagy szolgáltatás eladásához vagy megvételéhez 

kötése vagy attól függővé tétele;
•   Valamely ügyféllel, versenytárssal vagy szállítóval folytatott üzleti tevékenység elutasítása, ha az 

sérti a másik fél képességét az üzleti tevékenység folytatására; vagy
•   Más olyan tevékenység, amely egy versenytársat kiűzhet a piacról.

Lehet, hogy ezek a tevékenységek törvényesek, de ez a konkrét tevékenység és az érintett piac kiértékelésétől 
függ. Ezeken kívül soha nem szabad hamis információk alapján szabadalmat szerezni vagy felhasználni őket 
arra, hogy a szabadalom tárgykörén kívül korlátozzák a szabadalom felhasználójának magatartását.
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Az ügyfelekkel és szállítókkal folytatott üzleti tevékenységben illegálisan nem akadályozzuk a versenyt

Sok versenytörvény nem engedi meg egy ügyfél vagy szállító versenyszabadságának korlátozását, 
ha ilyenkor sérül a verseny, valamelyik versenytárs vagy az ügyfelek. Konzultálni kell az FMC egyik 
jogászával az alábbi tevékenységek valamelyikének a folytatása előtt:

•   Kizárólagos szállítási vagy adásvételi megállapodások megkötése;
•   Kizárólagos forgalmazási megállapodások megkötése egy konkrét területre vonatkozóan;
•   Ügyfelektől vagy forgalmazóktól megkövetelni, hogy a termékeink viszonteladását kizárólag 

meghatározott területeken vagy csak bizonyos ügyfelek vagy ügyfélcsoportok részére végezzék;
•   Ugyanazokat a termékeket vásárló, hasonló ügyfelek diszkriminálása az ár, a feltételek vagy 

a szolgáltatások szempontjából;
•   Valamely termék vagy szolgáltatás biztosításának elutasítása egy adott ügyfél felé, hacsak az ügyfél 

nem vesz egy másik terméket vagy szolgáltatást is; vagy
•   Annak megkövetelése, hogy egy ügyfél bizonyos árak alatt – vagy felett – nem végezheti a termékek 

viszonteladását.

Betartjuk a vállalatfelvásárlásokat és egyesítéseket szabályozó törvényeket

A legtöbb vállalatfelvásárlás vagy egyesítés nem sérti a versenytörvényeket, hacsak nem az ügyfelek 
kárára történik a verseny mérséklése. Sok ország törvényei megkövetelik, hogy a jelentősebb 
vállalatfelvásárlásokról vagy vállalategyesítésekről tájékoztassák az állami verseny hatóságokat – gyakran 
a tranzakció végrehajtása előtt. Az FMC betartja a vállalatfelvásárlásokat és a vállalategyesítéseket 
szabályozó törvényeket, beleértve az értesítési követelményeket. A törvényesség érdekében – és az 
előzetes tervezés megengedése érdekében, amelyre azért van szükség, hogy kedvező kormányzati 
áttekintést lehessen biztosítani a vonatkozó versenytörvények alapján – már a vállalatfelvásárlás vagy 
egyesítés szándékának megjelenésekor értesítse az FMC egyik jogászát.

Élénken részt veszünk a versenyben, és törvényes kereskedelmi gyakorlatot folytatunk

Sok országnak vannak olyan törvényei, amelyek megtiltják egy versenytárs, ügyfél vagy beszállító 
üzleti kapcsolataiba szándékos befeketítés útján vagy más eszközökkel végzett csalárd és illetéktelen 
beavatkozást. Mi az FMC-nél az összes ilyen törvényt betartjuk.

14.  Betartjuk a transznacionális üzleti tevékenységekre vonatkozó törvényeket és 
jogszabályokat.

Vállalkozásunkat az összes vonatkozó törvény betartásával működtetjük. Amikor jelentős üzleti 
befektetéseket vagy beszerzéseket végzünk, figyelembe vesszük a fenntarthatóságot, a törvényességet, 
valamint a többi etikai megfontolást is.

Betartjuk az összes importszabályozási törvényt

Az FMC alapelve, hogy betartsa az Egyesült Államokba irányuló importjára vonatkozó összes törvényt 
és jogszabályt. Minden üzleti egységnek saját felelőssége, hogy elvégezze és fenntartsa az import 
törvényességét vizsgáló szükséges belső ellenőrzéseket, megfelelő gondossággal járjon el az összes 
importtevékenység során, és minden tőle telhetőt megtegyen annak biztosítása érdekében, hogy az 
érintett munkatársak megismerjék és betartsák az USA importtörvényeit. 



 14 ETIKAI ÉS ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEX

Az USA importtörvényei importunk számtalan aspektusát szabályozzák, ilyenek az import 
beengedhetősége az Egyesült Államokba, a vámolás céljából végzett besorolás és értékelés, 
a származási ország feltüntetése, a környezetvédelmi jelentéskészítés, vagyonbiztonság, a különleges 
kedvezményi programokra (pl. NAFTA) való alkalmasság, továbbá a nyilvántartások megőrzése. Az 
FMC vezetősége elkötelezte magát, hogy szigorúan betartja az összes importtörvényt és jogszabályt, 
továbbá munkavállalóitól is elvárja, hogy tartsák magukat ehhez az elkötelezettséghez az FMC üzleti 
tevékenységei során. A megvalósítás a szervezet elkötelezettsége, az elegendő nagyságú humán és 
tőkeerőforrások felosztása, valamint megfelelő felügyelet és korrekciós intézkedések útján történik 
meg. Az FMC létrehozott egy Társasági Import és Export Törvényességi Bizottságot, amely a Pénzügyi, 
Adóügyi és Informatikai osztályok, továbbá az egyes csoportok/részlegek képviselőiből áll. Ezenkívül 
minden csoportban/részlegben kell lennie egy törvényességi tisztviselőnek, akinek az a feladata, hogy 
felügyelje a több részleget is átfogó Import Törvényességi Csapatot.

Az FMC vezetősége a Vámügyi-Kereskedelmi Partnerség a Terrorizmus Ellen („C-TPAT”) 
mellett is elkötelezte magát, amelynek a keretében az FMC vállalta, hogy a származási hely és az 
Egyesült Államokbeli célállomás között az összes import biztonságáról gondoskodik, továbbá más 
jogrendszerekben létező hasonló programok mellett is kiállt. Az FMC létrehozott egy C-TPAT 
törvényességi csapatot, amelynek feladata, hogy minden egyes csoportot/részleget és az FMC szállítási 
láncába tartozó partnereket naprakészen tájékoztassa az C-TPAT fejleményeiről és törvényességi 
helyzetéről.

Betartjuk az összes exportszabályozási törvényt

Az Egyesült Államokban és néhány más országban olyan törvények és jogszabályok vannak, amelyek 
korlátozzák bizonyos termékek, szolgáltatások és technológiák bizonyos országokba vagy vevőknek 
történő exportját. Minden üzleti egység és osztály köteles biztosítani, hogy az általuk exportált tételek 
törvényesen exportálhatók és annak az országnak és személynek eladhatók legyenek, akinek azokat 
eladni szándékoznak. 

Az Egyesült Államok kormánya szigorúan ellenőrzi a javak, szolgáltatások és műszaki adatok Egyesült 
Államokból történő exportját, valamint a más országokból történő re-exportját. Ezek a korlátozások 
attól kezdve, hogy szinte teljes körűen megtiltják USA-beli vállalatoknak vagy leányvállalataiknak, 
hogy bizonyos embargó alatt álló országoknak (mint jelenleg például Észak-Korea vagy Kuba) 
eladjanak dolgokat, egészen addig terjednek, hogy bizonyos dolgok eladását megtiltják meghatározott 
magánszemélyeknek vagy szervezeteknek. Az USA törvényei alapján előzetes állami jóváhagyásra van 
szükség minden exportra kerülő termékhez, bár az FMC termékei már többnyire rendelkeznek előzetes 
jóváhagyással.

Ezek az USA-beli törvények számtalan látszólag ártalmatlan termékre vonatkozhatnak, továbbá sok 
vegyipari vagy gépipari export engedélyezési követelmények és exportszabályozások alá tartozik. 
Hasonlóképpen a technológiai export fogalmát kimerítheti egy külföldi nemzetiségű személy gyári 
látogatása, egy nemzetközi telefonbeszélgetés vagy e-mail küldése. A szabályozások súlyossági foka 
rendkívül változó, az áruk és az adatok természetétől és végleges célállomásuktól függ. A szabályok 
gyakran változnak aszerint, hogy hogyan módosítják az Egyesült Államok és szövetségesei alapelveit. 
Az említett szabályozások – akár véletlenszerű - megsértéséért járó szankciók súlyosak lehetnek, és pénz- 
vagy börtönbüntetést eredményezhetnek, akár megtagadhatják egy vállalat összes exportkedvezményét. 
A Jogi osztály intranetes weboldalán további tájékoztatás található a különböző exporttörvényekről, az 
FMC jogászai pedig további útmutatást és segítséget nyújthatnak az exportkérdésekben.
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Nem veszünk részt vagy működünk együtt az Egyesült Államok kormánypolitikája ellen irányuló 
másodlagos bojkottokban, így az Arab Liga Izrael elleni bojkottjában

A másodlagos bojkottokkal kapcsolatosan a szigorú egyesült államokbeli törvényeket és jogszabályokat 
tartjuk be. Ezek a törvények és jogszabályok akkor vonatkozhatnak az FMC Egyesült Államokon kívül 
található leányvállalataira és társvállalataira, ha a tranzakció akár minimális mértékben is felölel USA 
kereskedelmet. Ezenkívül még ha egy tranzakció nem is ölel fel USA kereskedelmet, még mindig 
vonatkozhatnak rá adóbüntetések. A törvények szigorú betartásának elmulasztása jelentős összegű 
pénzbüntetést és adóbüntetést vonhat maga után az üzleti egység részéről. Az USA másodlagos 
bojkottokra vonatkozó törvényei megkövetelik, hogy mi:

•   Ne legyünk hajlandók együttműködni az Egyesült Államok politikája ellen irányuló másodlagos 
bojkottokban való részvételre vonatkozó felhívásokkal; továbbá

•   Jelentsünk be minden felhívást az ilyen bojkottban való részvételre – amelyen tágabb értelemben 
a szóbeli megbeszéléseket és a szabványos üzleti nyomtatványokra előre nyomtatott nyilatkozatok 
kézhezvételét is kell érteni – először az FMC Jogi osztályának, majd az Egyesült Államok 
Kereskedelmi Minisztériumának.

A gyakorlatban általában problémákat okozó bojkott bizonyos arab országok azon politikájából ered, 
hogy nem csak az Izraelből importált árukra vet ki tilalmat, hanem az Izraellel üzleti kapcsolatban álló 
vállalatokkal folytatott kereskedelemre is hatással vannak (másodlagos bojkott). Minden üzleti kérelmet, 
amely az iránt érdeklődik, hogy az FMC elad-e árukat Izraelnek, vagy folytat-e üzleti kapcsolatot vele, be 
kell jelenteni az FMC egyik jogászának.

A külföldi bojkottokat bonyolult törvények szabályozzák, és egy külföldi bojkottban való részvételre szóló 
felhívást vagy a részvétel igazolását akkor is be kell jelenteni, ha a külföldi bojkottban való részvételt 
a törvény megengedi. A törvényben megengedett bizonyos intézkedéseknek – így az USA-n kívüli 
leányvállalatok bizonyos intézkedéseinek – mindazonáltal káros adóügyi következményei lehetnek az USA-
ban. Ha bármilyen kétség támadna egy konkrét kérelem vagy szerződési rendelkezés hatását illetően, kérje ki 
mind az FMC egyik jogászának, mind az Adóügyi osztálynak a véleményét.

Ahhoz, hogy minden csoport, részleg és tevékenység betartsa ezeket a törvényeket, az alábbiakat 
kell tenniük:

•   Hozzanak létre eljárásokat, amelyekkel felül lehet vizsgálni a bojkottáló országokban lévő 
ügyfeleknek, forgalmazóknak és másoknak menő vagy onnan érkező minden bejövő és 
kimenő dokumentumot és közleményt. A felülvizsgálatot minden részlegben és egységben 
azoknak a kijelölt személyeknek kell elvégezniük, akik tisztában vannak a vonatkozó törvények 
követelményeivel, akik minden további szükséges felülvizsgálatot lefolytatnak, és akik megkeresik 
a Jogi és az Adóügyi osztályt a bojkottra való felszólításokkal kapcsolatosan.

•   Ügyeljenek arra, hogy a nemzetközi értékesítési, megrendelésérkeztetési, közlekedési, 
dokumentálási és hitelezési munkatársak – akik valószínűleg ki lesznek téve külföldi bojkottokban 
való részvételre szóló felhívásoknak – képzést kapjanak arról, hogyan kell betartani a szóban forgó 
törvényeket, továbbá lefolytassák az FMC-nek az ilyen törvényekkel kapcsolatos eljárásait.

15. Nem vesztegetünk meg senkit, és nem teljesítünk illetéktelen fizetéseket.
Az FMC alapok nem használhatók fel a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat megsértő kifizetések 
teljesítésére. Míg ez a politika a legáltalánosabban alkalmazott törvényeket és jogszabályokat összegzi, 
azok kétértelműek és nehezen értelmezhetők is lehetnek. Ha nem biztos valamely kifizetésben, kérje ki az 
FMC egyik jogászának tanácsát.
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Nem alkalmazunk kereskedelmi megvesztegetést

Nem fizetünk megvesztegetési, kenő- és hasonló pénzeket vagy pénzjutalmakat személyeknek vagy 
szervezeteknek azért, hogy üzletet nyerjünk, megtartsunk vagy átirányítsunk egy másik személynek 
vagy vállalatnak. Ez a politika a közvetlenül és a közvetítőn keresztül teljesített kifizetésekre egyaránt 
vonatkozik.

Nem fizetünk megvesztegetési vagy kenőpénzeket kormányszerveknek, állami alkalmazottaknak 
vagy tisztviselőknek

Nem kínálunk fel vagy adunk közvetlenül pénzt, ajándékot, szívességet, szórakoztatást, hitelt, 
pénzjutalmat vagy más értékes dolgot az FMC-t szabályozó vagy vele üzleti kapcsolatban álló egyik 
USA szövetségi, állami vagy helyi szerv alkalmazottjának sem. Amennyiben nem sértik meg az 
FMC vagy a fogadó szervezet magatartási szabályait vagy normáit, az USA kormányszerveivel üzleti 
kapcsolatban álló vagy az ilyen szervek szabályozása alatt álló FMC vállalkozások alkalmazottainak 
szabad étkezéseket és frissítőket kínálniuk, ha azok ésszerű mértékűek, és közvetlenül kapcsolódnak 
az üzleti megbeszélésekhez. Nem teljesítünk közvetlen vagy közvetett kifizetéseket – ezen belül 
FMC pénzeszközöket, személyes pénzeszközöket vagy más értékes dolgokat – egyetlen ország 
kormányhivatalnokainak, állami alkalmazottainak, politikai pártjainak vagy pártjelöltjeinek annak 
érdekében, hogy:

•   Üzletet szerezzünk meg vagy tartsunk meg az FMC vagy valamelyik leányvállalata vagy
társvállalata számára; vagy

•  Üzletet átirányítsunk egy másik személynek.

Ugyanakkor nem engedélyezzük, hogy harmadik személy ilyen kifizetéseket teljesítsen, ha tudjuk, 
vagy alapvetően biztosak vagyunk benne, hogy a kifizetés egy részét kormányhivatalnoknak, állami 
alkalmazottnak, politikai pártnak vagy jelöltnek történő fizetésre fogják fordítani. 

Az FMC nem működik azokban az országokban, ahol törvényesen megengedett a kormányhivatalnokok 
vagy politikai tisztségviselők megvesztegetése. Ezenkívül az Egyesült Államok és más országok olyan 
törvényeket iktattak be, amelyek a külföldi kormányhivatalnokok megvesztegetését bűncselekménynek 
minősítik. Mi az FMC-nél az összes ilyen törvényt betartjuk. Konkrétan akkor sem szegünk meg külföldi 
törvényeket, ha úgy tűnik, hogy a helyi üzleti gyakorlat figyelmen kívül hagyja azokat. Nem szolgálunk 
nagyobb mértékű ajándékokkal vagy szórakoztatással más országok kormányhivatalnokainak vagy 
állami alkalmazottainak – még ha nem is az a szándékuk, hogy üzletet szerezzenek, tartsanak meg 
vagy irányítsanak át –, mint amit az érintett országban a szokások diktálnak. Az ilyen ajándékok vagy 
vendéglátás egy személyre jutó értéke a Jogi osztály előzetes jóváhagyása nélkül nem haladhatja meg 
a 100 USD-t.

Egyes olyan országokban, ahol az FMC tevékenységet végez, időben gondoskodni lehet egy 
szükséges adminisztrációs intézkedésről vagy az eljárás elősegítéséről – az üzlet megszerzésének vagy 
megtartásának a kivételével – mindössze a kormányhivatalnoknak vagy állami alkalmazottaknak juttatott 
szerényebb pénzjutalmak útján. Ilyen eljárást előmozdító fizetéseket lehet törvényesen teljesíteni, de csak 
megfelelő vállalati jóváhagyással azon megfontolás alapján, hogy:

•   A vállalat vagy leányvállalata jogosult a kért állami intézkedésre vagy segítségnyújtásra;
•   Az ilyen kifizetéseket a helyi szokások alátámasztják; továbbá
•   Nem létezik elfogadható alternatíva.
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Az eljárást előmozdító kifizetéshez szükséges vállalati jóváhagyást a http://teams.myfmc.com/sites/
finance/standards/Financial%20Standards/G210--FCPA%20Compliance.doc címen található G.210 
számú FCPA Törvényességi szabvány írja le részletesen. Minden eljárást előmozdító kifizetést – 
a jóváhagyás típusától függetlenül – évente kell teljesíteni. 

Különös gondosságot alkalmazunk az értékesítési képviselők, forgalmazók és tanácsadók 
kinevezése során

Jutaléki vagy díjmegállapodásokat csak olyan cégekkel vagy személyekkel lehet kötni, akik jóhiszemű 
kereskedelmi értékesítési képviselők, forgalmazók vagy tanácsadók (együttesen „képviselők”). Nem 
lehet ilyen megállapodásokat kötni azokkal a cégekkel, amelyekben köztudott vagy vélelmezett 
kormányhivatalnoknak vagy állami alkalmazottnak van részesedése, ha az FMC üzleti tevékenységet 
folytat vagy üzleti tevékenység folytatására törekszik azzal a kormányszervvel, amelyhez az adott 
hivatalnok vagy alkalmazott kapcsolódik. Minden üzleti egységnek ki kell vizsgálnia minden egyes 
javasolt képviselő jellemét és hírnevét a tevékenység a megkötés előtt ahhoz, hogy el tudja dönteni, 
megfelelő-e a megállapodás.

Képviselőink kifizetése teljesen nyílt eszközökkel történik. A kifizetéseket soha nem szabad készpénzben 
teljesíteni, azokat a képviselőnek abban az országban lévő hivatalába kell küldeni, ahol a képviselő 
tartózkodik (és nem egy külföldi hivatalba vagy külföldi bankszámlára), hacsak a Jogi osztály ezzel ellentétes 
hozzájárulást nem ad.

A képviselőkkel megkötött minden jutaléki és díjmegállapodásról írásbeli szerződésnek kell születnie. 
A megállapodásnak a megszokott egyéb feltételeken kívül az alábbiakat kell tartalmaznia:

•  A nyújtandó szolgáltatások egyértelmű leírását;
•   A képviselő kötelezettségvállalását arra, hogy betartja a vonatkozó törvényeket, beleértve egy

nyilatkozatot, miszerint semmilyen tiltott kifizetést nem történt, nem fog történni, illetve nem 
tettek ilyenre ígéretet; továbbá

•   Nyilatkozatot, miszerint az FMC-től esetleg megkövetelik, hogy a szerződés meglétét és feltételeit
átadja az illetékes kormányszervek számára. Egy képviselőnek a megrendelések biztosításában 
nyújtott segítségéért és az értékesítés utáni szolgáltatásokért járó jutaléknak vagy díjösszegnek az 
ágazat megszokott gyakorlata, az érintett termékek köre és a nyújtandó kereskedelmi szolgáltatások 
alapján elfogadhatónak kell lennie. Értékesítés képviseleti és forgalmazói szolgáltatások az FMC 
jogászaitól kaphatók.

16.  Tiszteletben tartjuk a politikai folyamatokat, és alkalmazkodunk a politikai
hozzájárulásokat szabályozó törvényekhez.

Teljes mértékben betartjuk mindazokat a törvényeket, amelyek a vállalatok és az alkalmazott 
közügyekben való – az alább részletezett eljárások szerinti – részvételét szabályozza. Az FMC bátorítja 
alkalmazottait, hogy gyakorolják állampolgári jogaikat, és vállaljanak állampolgári kötelezettségeket. 

Azokban az esetekben, amikor az Egyesült Államok törvényei megengedik a társaságoknak, hogy 
támogassanak közhivatalokra pályázó jelölteket, a hozzájáruláshoz előzetesen meg kell szerezni 
a hozzájárulást kérelmező vállalkozásnak vagy osztálynak, az FMC főtanácsosának és az FMC 
kormányzati ügyekben illetékes elnökhelyettesének írásbeli engedélyét.

http://teams.myfmc.com/sites/finance/standards/Financial%20Standards/G210--FCPA%20Compliance.doc
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Ezek az előírások kizárólag az FMC társasági pénzeszközeiből teljesített politikai hozzájárulásokra 
vonatkoznak. Nem korlátozzák az FMC alkalmazottak személyes döntéseit arról, hogy önállóan vagy az 
FMC Corporation Jó Kormányzás Programjának támogatásán keresztül egyéni hozzájárulásokat tegyenek. 
Az FMC támogatja az ilyen jellegű részvételt. Tilos viszont az alkalmazottak részére az ilyen egyéni 
hozzájárulások kiadásait vagy más vonzatait megtéríteni.

Az FMC vagy leányvállalatai által más országokban tett politikai hozzájárulásokat csak abban az esetben 
szabad engedélyezni, ha azt a vonatkozó törvények jóváhagyják, az FMC tevékenységeiért az adott 
országban felelős vállalati tisztviselő, valamint a Kormányzati ügyi és a Jogi osztály előzetesen írásbeli 
engedélyt ad.

17.  Nem folytatunk bennfentes kereskedelmet vagy ezzel kapcsolatos 
törvénytelen magatartást.

Az alkalmazottak és az igazgatók rendszerint megvehetik vagy eladhatják az FMC vagy más 
vállalatok nyilvánosan jegyzett értékpapírjait. Az USA törvényei azonban tiltják, hogy egy 
bennfentes információkkal rendelkező személy nyilvánosan jegyzett értékpapírokkal kereskedjen. Az 
értékpapírtörvényeknek még a legkisebb megsértése is súlyos következményekkel járhat. A büntetések 
között vannak a haszon elkobzása, az elért haszon vagy az elkerült veszteség háromszorosával egyenlő 
polgári jogi büntetések és a nagyobb összegű pénzbüntetések. 

A bennfentes kereskedelem szabályai az értékpapírok összes fajtájára vonatkoznak, beleértve a közönséges 
és az elsőbbségi részvényeket, kötvényeket, kereskedelmi papírokat, opciókat és biztosítékokat. 
A bennfentes ismeretekkel rendelkező személy közvetlen értékpapír-adásvételi tranzakcióira, valamint 
egy értékpapírokat vásárló vagy eladó barátnak vagy családtagnak adott tanácsokra vonatkoznak. 

bennfentes ismeretekkel rendelkezők közé tartoznak:

•   Az FMC tisztviselői, igazgatói és alkalmazottai, akik munkájuk végzése során lényeges, de nem 
publikus információkhoz jutnak;

•   Az FMC-vel bizalmas kapcsolatban állók, például bankárok, tanácsadók és jogászok; továbbá
•   Azok a személyek, akik lényeges információkhoz jutnak valamelyik barátjuktól vagy ismerősüktől 

egy olyan vállalatról, amelyikkel az adott barát vagy ismerős kapcsolatban áll. Bár az emberek 
tudhatnak egy vállalattal kapcsolatos bennfentes ismeretekről, a bennfentes kereskedelem 
szabályai csak a „lényeges” információkra vonatkoznak. Nincs a lényegi információknak olyan 
meghatározása, amely minden esetben érvényes lenne, de az információk általánosságban 
akkor számítanak lényegesnek, ha ésszerűen várható, hogy hatással legyenek valamely vállalat 
részvényeinek a piaci árfolyamára. Néhány példa a lényeges információkra:

•   Egy vállalattal kapcsolatos kereseti adatok;
•   Létesítmények bővítésének vagy bezárásának terve, illetve valamely vállalat eszközeinek értékében 

végzett jelentősebb leírások vagy értékcsökkentések;
•   Bizonyos tranzakciók, például más vállalatokkal való egyesülés, más vállalatok vagy más vállalatok 

egységeinek felvásárlása, egy vállalat egészének vagy valamely részének az eladása, más vállalatra 
vagy más vállalat által tett tenderajánlatok; továbbá

•   A vezetőségben történt nagyobb változások.

A pénzbüntetések súlyossága és a vonatkozó szabályok sokrétűsége miatt fel kell keresnie az FMC egyik 
jogászát, ha kérdése lenne azzal kapcsolatban, hogy a bennfentes kereskedelem szabályai érvényesek-e az 
FMC vagy más vállalat értékpapírjainak az adásvételére. 
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Az ügyvezetőinek és igazgatóinak tilos az FMC nyilvánosan jegyzett értékpapírjaival kereskedniük 
azokban az időszakokban, amikor az FMC nyugdíjkonstrukcióiban résztvevő személyek nem vehetnek 
részt hasonló típusú tranzakciókban. Ezekkel a korlátozásokkal kapcsolatban további részletek kaphatók 
a főtanácsosi hivataltól.

18. Törvényesen és tisztességesen veszünk részt állami beszerzésekben.
Az USA kormányával és más kormányzati ügyfelekkel magas etikai normák alapján folytatunk üzleti 
tevékenységet. Tisztában vagyunk az USA kormányának, más kormányzati ügyfeleknek és adófizetőiknek 
a jó hírét és bizalmát megőrző és állandósító különleges kötelezettséggel. Bár a becsületesség alapelvei 
állandó tényezők az FMC vállalkozásaiban, arra a vállalkozásra, amelyik az USA kormányát és sok más 
kormányt szolgálnak, további követelmények terhelődnek a tisztesség és feddhetetlenség látszatával és 
dokumentálásával kapcsolatban. 

Az USA szövetségi kormányzati beszerzésekkel kapcsolatos törvényeinek megsértése rendkívüli 
kockázatokkal jár mind az FMC, mind az üzemelésben és vezetésben dolgozók érintett alkalmazottak 
szempontjából. A szokásos büntetések között találjuk a börtönbüntetést, a magánszemélyeket és 
vállalatokat érintő nagyobb pénzbüntetéseket, az érintett szerződésen nyert haszon elkobzását, az FMC 
egészének felfüggesztését és eltiltását attól, hogy értékesítést folytasson az USA kormányának.

Azon kívül, hogy betartjuk a vonatkozó törvényeket és a Kódex rendelkezéseit, nyomatékosan igyekszünk 
az USA kormányának beszerzésekről szóló szabályai és jogszabályai alapján visszaszorítani a költségeket, 
hogy az állami szerződésekhez tartozó tételeket megfelelő minőségben és a lehető legjobb áron tudjuk 
beszerezni. Minden kérdésben kérje ki az FMC egyik jogászának véleményét.

19.  Pontos vállalati nyilvántartást vezetünk, közzétételeink pedig teljesek, pontosak, 
időszerűek és érthetőek.

Azokban a jelentéseinkben, amelyeket az FMC nyújt be a vonatkozó törvények, szabályok és jogszabályok 
alapján, illetve az összes többi nyilvános közleményünkben közzétételeink teljesek, pontosak, időszerűek 
és érthetőek. Sem a vállalaton belül, sem a vállalaton kívül nem tűrjük a hamis jelentéseket. Ez kiterjed 
a félrevezetés vagy hamis tájékoztatás szándékával jelentésbe foglalt vagy rendezett információkra is. Nem 
vezethetők be olyan tételek a vállalati könyvekbe és nyilvántartásokba, amelyek elrejtik vagy palástolják 
valamely tranzakciónak a valódi természetét. 

Az FMC szabályokat fogadott el annak érdekében, hogy a belső szükségletek és a vonatkozó törvények 
és jogszabályok követelményei alapján biztosítsa az FMC eszközeinek védelmét, valamint pénzügyi 
nyilvántartásainak és jelentéseinek a pontosságát. Ezeket a bevált számviteli gyakorlatokat és 
eljárásokat kell betartani ahhoz, hogy gondoskodni tudjunk minden tranzakció teljes körű és pontos 
nyilvántartásáról. Minden alkalmazottól elvárjuk, hogy – a megfelelő FMC vezető utasítása szerint – saját 
felelősségi területén belül betartsa ezeket az eljárásokat.

Egyetlen alkalmazott vagy igazgató sem avatkozhat be – sem közvetlenül, sem közvetve – az FMC 
pénzügyi nyilvántartásának felülvizsgálatába, vagy próbálhatja meg illetéktelenül befolyásolni azt. 
Ezeknek a rendelkezéseknek a megsértése fegyelmi intézkedést vonhat maga után, akár az elbocsátás 
mértékéig is, ugyanakkor az elkövetőre jelentős polgári és büntetőjogi felelősséget terhelhet.

Ha egy alkalmazott tudomására jut egy szabályellenes tranzakció vagy számviteli eljárás, a jelen Kódex 4. 
fejezetében leírt módon haladéktalanul be kell jelentenie az ügyet. 
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Azon kötelezettségünk, hogy pontosan és őszintén foglaljuk nyilvántartásba és jelentésbe az 
információkat, a ledolgozott munkaidő, a felmerült üzleti kiadások, a kutatási-kísérleti eredmények és az 
üzlettel kapcsolatos más tevékenységek pontos lejelentésére egyaránt vonatkozik.

20. Nyilvántartott adatainkat megfelelően kezeljük.
A hathatós és hatékony működéshez megfelelően kell kezelnünk az adatainkat. Az aktuális 
üzleti tevékenységhez szükséges és a törvényben előírt dokumentumokat meg kell őrizni, más 
dokumentumokat viszont le kell selejtezni. Ha a nyilvántartásban szereplő fölösleges adatokat nem 
dobják ki, az adatok karbantartására fordított költség és idő folyamatosan nő.

A dokumentumokat folyamatosan kell selejtezni, ahogy már nincs szükség rájuk, és évente legalább 
egyszer le kell folytatni egy általános felülvizsgálatot arról, hogy szükség van-e még rájuk vagy nincs. 
Általában véve egyetlen dokumentumot sem szabad két évnél hosszabb ideig megtartani, kivéve, ha 
szükség van rájuk a folyamatban lévő üzleti tevékenységekhez, vagy a törvény előírja a megőrzésüket. 
A dokumentumok kidobása előtt az alkalmazottaknak és az igazgatóknak az FMC intranetes 
weboldalán http://portal.myfmc.com/sites/rr/Pages/Policy.aspx el kell olvasniuk az FMC 
Adatmegőrzési politikáját. Azok, akik nem biztosak benne, hogy meg kell-e tartani bizonyos 
dokumentumokat, kérdezzék meg saját nyilvántartásuk adminisztrátorát vagy felügyelőjét, hogy 
megfelelő ítéletet tudjanak hozni a dokumentumok valószínűsíthető szükséges voltáról. Amint 
nyilvánvalóvá válik, hogy dokumentumokra lesz szükség egy peres ügy vagy állami kivizsgálás kapcsán, 
attól kezdve minden elképzelhetően fontos dokumentumot megőrzünk, és haladéktalanul felfüggesztjük 
a peres ügy vagy vizsgálat tárgyára vonatkozó dokumentumok tervszerű kidobását vagy módosítását. 
Semmilyen körülmények között nem végzünk módosításokat az ilyen dokumentumokban. Ha nem 
vagyunk biztosak abban, hogy az ellenőrzésünk alatt álló dokumentumokat meg kell-e őrizni amiatt, 
hogy kapcsolatban állnak egy peres üggyel vagy vizsgálattal, a Jogi osztályhoz fordulunk útmutatásért.

21. A kormányzati vizsgálatokra megfelelően reagálunk.
Az FMC rendszerint együttműködik a kormányzati vizsgálatokkal, a kormányzati vizsgálatok pedig 
gyakran úgy végződnek, hogy nem találnak semmilyen visszásságot az FMC részéről. Mindazonáltal az 
FMC-nek képesnek kell lennie ésszerűen felmérni, hogy hogyan reagáljon egy konkrét nyomozásra. 

Fontos most – még a vizsgálat megkezdése előtt – megérteni a kormányzati vizsgálatok alapjait, mivel 
a kormányzati nyomozók gyakran igyekeznek közvetlenül, akár a munkahelyen kívül is megkeresni az 
alkalmazottakat. Tudni lehet például, hogy az FBI ügynökök minden figyelmeztetés nélkül tűnnek fel 
az alkalmazottak otthonánál, éppen amikor azok reggel munkába indulnak, és kezdenek kérdéseket 
feltenni. Ha egy alkalmazottat egy FMC ügyben keresi meg egy kormányhivatalnok vagy nyomozó, az 
alkalmazottnak négy alapvető dologra kell emlékeznie:

Nem beszélünk az FMC nevében

A legtöbb egyéni alkalmazottnak nincs engedélye arra, hogy jogi ügyekben vagy nyomozások ügyében az 
FMC szóvivőjeként járjon el. Ahelyett, hogy az alkalmazott az FMC nevében nyilatkozna:

•   A nyomozót az FMC egyik jogászához kell utalnia; továbbá
•   Haladéktalanul a saját feletteséhez vagy egy másik felelős vezetőhöz és az FMC egyik jogászához

kell fordulnia, hogy bejelentse neki a megkeresést.



ETIKAI ÉS ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEX 21

Határozottan megfontoljuk az FMC megkeresését, mielőtt bármilyen beszélgetést folytatnánk 
kormányzati tisztviselőkkel vagy nyomozókkal

Az alkalmazotté a választás, hogy beszél-e egy kormányzati tisztviselővel vagy nyomozóval, az FMC 
mégis azt kéri, hogy az alkalmazott forduljon az FMC egyik ügyvédjéhez, mielőtt egy ilyen személlyel 
beszélne. Egyszerűen kérje el az adott személy nevét és telefonszámát, majd mondja meg neki, hogy meg 
fogja keresni.

•   Szinte minden esetben, amikor egy alkalmazott bármit mond egy kormányhivatalnoknak vagy egy 
nyomozónak, személyesen felhasználható az adott alkalmazott ellen, valamint az FMC és az FMC 
többi alkalmazottja ellen.

•   Egy alkalmazottnak rendszerint jogában áll azt kérni, hogy egy ügyvéd is jelen legyen az ilyen 
beszélgetéseken. Ha az FMC-hez fordul, az FMC a megfelelő körülmények között tud ügyvédet 
biztosítani az alkalmazott számára.

•   Az állami nyomozók az Egyesült Államokban és sok más országban sem ragaszkodhatnak 
ahhoz, hogy egy alkalmazott mindenképpen szóba álljon velük, vagy nem fenyegethetik meg az 
alkalmazottat, ha az nem hajlandó erre.

•   Ha egy alkalmazott úgy dönt, hogy beszél az állami nyomozóval, akkor ezt a valóságnak 
megfelelően kell tennie. Az állami nyomozók felé közölt hamis állítások miatt vádat 
emelhetnek ellene.

Ellenőrizzük a nyomozó jogosultságát

A kormányzati tisztviselők és állami nyomozók – és a kormányon kívül állók, például újságírók, sajátos 
érdekcsoportok és magánnyomozók – néha igen agresszív stílusban lépnek fel, vagy a meglepetés erejét 
használva igyekeznek kikérdezni vállalati alkalmazottakat, ha nincs engedélyük arra, hogy válaszokat 
kényszerítsenek ki a kérdéseikre.

•   Kérdezze meg a nyomozó nevét, és kérje meg, hogy igazolja kilétét (kérje például a szervezet 
jelvényét vagy az illetőt azonosító igazolványt). Az Egyesült Államokban az alkalmazottaknak 
mindig jogukban áll igazolást kérni a személyazonosságról, és ehhez rendszerint más országokban 
is joguk van.

•   Kérjen leírást a szóban forgó ügyről, és kérdezze meg a nyomozás célját. Az FMC alkalmazottainak 
soha nincs engedélye arra, hogy előzetes hozzájárulás nélkül magánnyomozókkal, újságírókkal, 
sajátos érdekcsoportokkal vagy más hasonló személyekkel beszéljenek az FMC-nél folyó 
munkájukról vagy az FMC tevékenységeiről.

Védjük az FMC dokumentumait és tulajdonosi információit

Soha ne adjon át semmilyen FMC aktát vagy dokumentumot nyomozóknak az FMC egyik ügyvédjének 
vagy felettesének konkrét előzetes engedélye nélkül. Az FMC akták vagy dokumentumok többek között 
az FMC-nél végzett munkához készített vagy beszerzett számítógépes fájlok, rajzok, iratok vagy akták. 
Ezek az anyagok az FMC tulajdonát képezik még akkor is, ha otthon vagy máshol tárolják őket. 

Ez alól a szabály alól kivételt képez többek között egy házkutatási parancs vagy más hasonló bírósági 
határozat léte. Ne avatkozzon be egy bűnüldöző tisztviselő munkájába, ha az érvényes házkutatási 
paranccsal vagy hasonló bírósági határozattal rendelkezik. Azonnal forduljon a Jogi osztályhoz, ha 
házkutatási parancsot vagy más hasonló bírósági határozatot kap.
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22. Bejelentési és információs források:
Arra kérjük, haladéktalanul és pontosan jelentse be a Kódex megsértésének minden tudomására jutott 
esetét a felettesének, a HP vezetőnek vagy az FMC egyik jogászának. Az FMC főtanácsosának és az FMC 
más jogászainak a nevét, telefonszámát és címét megtalálja a vállalati telefonkönyvben. Ha nem szívesen 
jelent be egy szabálysértést ezeknek a személyeknek, vagy névtelenül szeretné megtenni a bejelentést, 
írjon az alábbi címre:

FMC Etikai Hivatal
PBM 3767
13950 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28273
USA

vagy online:
http://fmc.ethicspoint.com 
vagy: FMC Etikai Segélyvonal:
1-855-649-8997 (ingyenes)  U.S. 1-866-332-6800 (ingyenes)
Nemzetközi +1-704-759-2082 (r-beszélgetés)

Ezt a megtorlástól való félelem nélkül megteheti. 

Ha bármilyen kérdése vagy kétsége lenne a Kódex valamely aspektusával kapcsolatban, forduljon FMC 
feletteséhez, a HP vezetőhöz, az FMC egyik jogászához, az FMC Etikai Hivatalához vagy egy másik 
illetékes FMC személyhez.

Az FMC Etikai Segélyvonal szolgáltatásai:

•  A hét 7 napján 24 órás folyamatos rendelkezésre állás
•  Ingyenes szolgáltatás az FMC USA-ban lévő helyszínei számára
•  R-beszélgetéses hozzáférés a nemzetközi helyszínek számára
•  Többnyelvű szolgáltatás – 100 nyelven
•  Titoktartás és a névtelenség megtartása a hívók számára
•  Az etikai ügyeket kezelő, képzett személyzet
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