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A bizalom kultúrája 

Önzetlenség 

Elsőként ismerünk el másokat, és utolsóként várjuk el, hogy minket elismerjenek. A Modine-nál örülünk mások győzel-
meinek, és szurkolunk a sikerükért. Sokszínű, globális csapatban dolgozunk egy magasabb célért. 
 
Tisztesség 

Felelősséget vállalunk termékeinkért és az adott szavunkért. Ha probléma merül fel, mindent megteszünk, hogy ki-
javítsuk. 
 

Fejlődés 

Elkötelezettek vagyunk a dolgozóink, folyamataink és vállalatunk folyamatos továbbfejlesztése iránt. Mindig jobbak 
próbálunk lenni, és másokat is jobbá akarunk tenni. 
 

Számonkérhetőség 

Mindannyian felelősek vagyunk termékeink, folyamataink és dolgozóink sikeréért. Valamennyien felelősek vagyunk azért, 
hogy ezeket jobbá tegyük. 
 

Kommunikáció és konfliktusmegoldás 

Őszinték és átláthatók vagyunk. A vállalatnál mindenki hallatja a hangját. Megosztjuk az ötleteket és aggodalmakat, 
megfelelünk a kihívásoknak és segítünk egymásnak fejlődni. Egy családot képezünk. 
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Helyes üzletvitel 

1. Legyen őszinte, igazságos és megbízható. 

2. Napról napra éljen az értékeink szerint. 

3. Tartsa be a kapcsolódó törvényeket és szabályokat. 

4. Legyen a tisztesség hangja, és azonnal jelentse, ha aggodalma merül fel a törvények, szabályaink vagy kódexünk be-
tartásával kapcsolatban.  

5. Ne bonyolítsa a dolgokat.  A kódexünk betartása egyszerű. 
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K.  Mit várunk el? 

Akárhol is dolgozunk, a jogi követelményeknek történő megfelelés minimális 
követelmény.  A kódexünkben meghatározott etikai normáknak akkor is eleget 
kell tennünk, ha ezek szigorúbbak, mint a helyi törvények.  Bizonyos szokások 
megengedettek, sőt egyes országokban akár törvényesek is lehetnek, ám ez 
nem jelenti azt, hogy kódexünk alapján elfogadhatók. 

Etikus magatartás – mindenki felelőssége 

Kódexünk valamennyi igazgatónkra és alkalmazottra, társ- és leányvállalatainkra 
és mindenki másra vonatkozik, aki üzleti tevékenységet folytat vállalatunk nevé-
ben. 

Ha kételye támad:  KÉRJEN SEGÍTSÉGET 

Az etika és szabályosság üzleti téma.  Mint minden más üzleti téma esetében, 
ha kérdése merül fel az etikát vagy szabályosságot illetően, kérjen segítséget és 
addig kérdezzen, amíg minden kérdésére kielégítő választ nem kapott.   

Hogyan? 

Mindannyiunktól elvárják, hogy az etikával vagy megfelelőséggel kapcsolatos 
jóhiszemű aggodalmainknak hangot adjunk.  Ha aggodalma támad, és erről 
közvetlen felettesét jóhiszeműen tájékoztatja, az a helyzettől függően teljesen 
helyénvaló cselekedet.  Valamennyi közép- és felső vezető (még abban az eset-
ben is, ha a bejelentést tevő személy nem a közvetlen beosztottja) köteles fo-
glalkozni az etikával és megfelelőséggel kapcsolatos aggályokkal, és megfele-
lően eljárni.  Hasonlóképpen elvárjuk valamennyi alkalmazottól, hogy az ilyen 
ügyekben a vállalatunk által lefolytatott vizsgálatoknál teljes mértékben 
együttműködjenek és diszkréciót tanúsítsanak. 

Ugyanakkor aggodalmát nyugodtan jelentheti a következőknek is:  felettesének 
felettese, illetve a HR-részleg, megfelelőségi vagy jogi csapat egy tagja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segélyvonalunk 

Ha kellemetlennek érzi, hogy a fenti személyek valamelyike felé tegyen 
bejelentést, segélyvonalunk olyan szolgáltatást nyújt, amelynek 
segítségével egy független vállalat, az EthicsPoint felé kényelmesen 
jelezheti esetleges aggodalmait az interneten vagy telefonon.  Egy füg-
getlen vállalatot bíztunk meg azzal, hogy az információkat összegyűjtse 
és közvetlenül az üzleti etikai bizottságnak jelentse.  Amennyiben a 
helyi törvények lehetővé teszik, a segélyvonalon névtelenül tehet beje-
lentést.  Mindazonáltal tudnia kell, hogy a névtelenül tett bejelentés 
hátráltathatja a vizsgálatot, amennyiben valamilyen információ hiányzik, 
és nem tudjuk további kérdések megválaszolása céljából elérni.  A je-
lentéstételre vonatkozó utasításokat az intraneten találja: https://
secure.ethicspoint.com/lrn/media/en/gui/16966/index.html vagy az in-
terneten: www.modine.com.  A vállalati etikai bizottsággal közvetlenül 
e-mailben is kapcsolatba léphet: ethicscommittee@na.modine.com, 
illetve hagyományos postai úton: 
Modine Business Ethics Committee  
c/o General Counsel 
1500 DeKoven Avenue 
Racine, Wisconsin, USA 53403-2552  

Bajba kerülhetek-e, ha hangot adok kérdésemnek vagy aggályom-

nak – különösen, ha nincs igazam? 

Egy etikai vagy megfelelőségi kérdés vagy probléma felvetése a vállalat dol-
gozóit és jó hírnevét védi.  A kérdések vagy aggodalmak felmerülésekor általá-
ban nem teljes mértékben látja át a helyzetet.  Ezért bár előfordulhat, hogy Ön 
nem teljes mértékben látja át a helyzetet, amennyiben jóhiszeműen tett fel egy 
kérdést vagy adott hangot aggodalmának, szigorúan tilos Önnel szemben 
megtorlást alkalmazni.  A megtorlás minden gyanúját közvetlenül a vállalati etikai 
bizottságnak jelentsen.  Minden ilyen megtorlás fegyelmi eljárás alapját képezi, 
amely akár elbocsátáshoz is vezethet. 

Az Ön feladata: jelentse a jogi/
etikai problémákat. 

SZÓLALJON 
FEL, ha prob-

lémát lát. 

Ha nem biztos 
valamiban,  

KÉRDEZZEN. 
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K.  Mi történik, ha hangot adok aggályomnak? 

A Modine etikai bizottsága 
felügyeli az etikai és  

megfelelőségi programjainkat. 

Vállalati etikai bizottságunk (BEC) felel minden etikával és megfele-
lőséggel kapcsolatos aggály kivizsgálásáért. 
 
Az aggály bejelentését követően a BEC a jelentéstételi és vizsgálati sza-
bályaink alapján körültekintően és gyorsan kivizsgálja az ügyet. 
 
Bár a BEC valamennyi bejelentett ügyet diszkréten kezel és a bejelentés 
diszkréciójának védelme érdekében körültekintően jár el, szükségesnek 
tarthatja a vizsgálat tartalmának nyilvánosságra hozatalát, beleértve a 
személyazonosságokat. 
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K.  Milyen kötelességeink vannak az összeférhetetlenséggel kapcsolatban? 

Az Ön feladata: kerülje a 
tényleges vagy látszólagos 
összeférhetetlenségeket. 

Valamennyien kötelesek vagyunk döntéseinket a vállalat legjobb érde-
keiben meghozni.  Ennek biztosításához vannak dolgok, amiket meg 
kell tennünk és vannak dolgok, amiket nem tehetünk meg, mint például 
olyan személyes befektetés, amely ténylegesen vagy látszólag ellen-
tétben áll ezzel a kötelességgel.  
 
Az eszközök, termékek és szolgáltatások vásárlása és értékesítése, 
valamint a Modine nevében eszközölt befektetések egyikünknek sem 
jelenthet személyes előnyt vagy hasznot. Ezeknek a tranzakcióknak 
minden esetben a vállalat legjobb érdekeit kell szolgálniuk, és a le-
hetséges mértékig versenyalapon kell, hogy történjenek. 
 
Vállalatunk pénzeszközei nem használhatók kölcsön nyújtására, állandó 
utazási térítésre, az aktuális egyenleget meghaladó bérszámfejtési 
előleg kifizetésére vagy személyes kiadások fedezésére. 

Ha a vállalat számára végzett munkája során egy ügyféltől, beszállítótól 
vagy egyéb módon olyan üzleti vagy befektetési lehetőségről szerez 
tudomást, amely érdekes lehet vállalatunk számára, kötelessége 
tájékoztatni a lehetőségről felettesét és lehetővé tenni a számunkra 
annak eldöntését, hogy kihasználja-e ezt a lehetőséget, mielőtt Ön élne 
ezzel a lehetőséggel.     
 
Ha kérdése merül fel a kötelességével kapcsolatban, forduljon a 
feletteséhez vagy kövesse a jelentéstételre vonatkozó utasításokat. 



8 

 

K.  Mi a helyzet a vállalati nyilvántartásokkal, kontrollokkal és 

A jó döntésekhez elengedhetetlen, hogy nyilvántartásaink és adataink 
pontosak és hitelesek legyenek.  Ez mindenkire vonatkozik, aki a 
nyilvántartások elkészítésében szerepet játszik pl. azáltal, hogy 
költségelszámolást, időkimutatásokat, számlákat stb. nyújt be.  Minden 
nyilvántartás és kimutatás mögött elegendő dokumentáció kell, hogy 
álljon ahhoz, hogy a tranzakciókról teljes, pontos, érvényes és el-
lenőrizhető információkat nyújtson. 
 
Belső kontrollok 

A megbízható belső kontrollok kritikus fontosságúak a megfelelő, teljes 
és pontos számviteli és pénzügyi jelentéstételhez.  Mindannyiunknak 
meg kell értenie a munkánkra vonatkozó belső kontrollokat és be kell 
tartanunk az ezen kontrollokhoz kapcsolódó szabályokat és bevett gya-
korlatot.  Ha azt gyanítja, hogy egy kontroll nem megfelelően azonosít 
vagy előz meg valamely pontatlanságot vagy csalást, azonnal beszéljen 
vezetőjével/felettesével. 

Személyes tisztesség 

Mindannyiunk személyes tisztességére számítunk, hogy a vállalat 
eszközeit megvédjük a károkozástól, lopástól vagy egyéb jogosulatlan 
használattól.  „Csalásnak” számít minden szándékosan elkövetett (vagy 
elmulasztott) cselekedet, amelynek célja egy másik személy megté-
vesztése oly módon, hogy valaki hátrányt szenvedjen vagy előnyt sze-
rezzen.  A csalás a csalásellenes szabályzatunkkal és a törvénnyel is 
ellentétben áll. 

Az Ön feladata: figyeljen oda, 
hogy a belső kontrollok miként 

érintik Önt, a munkáját és a  
vállalatot. 

Az Ön feladata: benyújtott  
jelentései legyenek pontosak. 

Könyvelését és nyilvántartásait 
vezesse pontosan. 
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A beszállítókkal, vevőkkel, ügyfelekkel, vállalkozókkal és kormányzati 
szereplőkkel folytatott üzleti kapcsolataink kizárólag ésszerű üzleti döntéseken és 
méltányos üzletvitelen alapulhatnak.   

A szokásoktól vagy általános gyakorlattól függetlenül sem közvetve, sem 
közvetlenül nem fogadhatunk el olyan ajándékokat, szívességeket, 
szórakoztatás, vendéglátást vagy bármely egyéb jutalmat, amelynek értéke azt 
jelezheti egy ésszerű személy számára, hogy a felajánlásuk a befolyásolásunk 
céljából történt.  Ez többek között, de nem kizárólag pénzt, árengedményeket, 
díjakat, jegyeket, utazást vagy bármely egyéb személyes hasznot vagy előnyt 
jelenthet. 

Ha egy helyi szokás vagy egy általánosan elfogadott gyakorlat alapján bocsátják 
rendelkezésünkre, egy valóban csekély vagy névleges értékű ajándék, szíves-
ség, szórakoztatás, vendéglátás vagy egyéb jutalom elfogadható a velünk üzleti 
kapcsolatban álló vagy üzleti kapcsolatot létesíteni kívánó személy részéről – ám 
csak abban az esetben, ha egy ésszerű személy számára nyilvánvaló lenne, 
hogy az ajándék kizárólagos célja az adott szokásnak vagy gyakorlatnak való 
megfelelés. 

Hasonlóképpen nem ajánlhatunk vagy adhatunk át/nyújthatunk semmilyen ér-
tékes ajándékot, szívességet, szórakoztatást, vendéglátást vagy egyéb jutalmat, 
amely az azt felajánló vagy elfogadó személyt ténylegesen vagy látszólag arra 
ösztönözhetné, hogy kötelességét megszegve ne a vállalat legjobb érdekei szer-
int cselekedjék. 

Ne feledje:  Ami a világ egyik részén vagy egy bizonyos helyzetben csekély vagy 
névleges értékűnek számít, egy másik helyen vagy más helyzetben nagy ér-
tékűnek számíthat.  Minden egyes helyzetet külön kell értékelnünk, mielőtt 
cselekednénk. 

Semmilyen körülmények között nem ajánlhatunk fel, adhatunk át vagy 

fogadhatunk el visszatérítést, csúszópénzt vagy megvesztegetési 

pénzösszeget senki számára illetve senkitől. 

A kormányzati dolgozókra, tisztviselőkre vagy képviselőkre gyakran több jogsza-
bály, törvény és szabályozás is vonatkozik az ajándékokkal, szívességekkel, 
szórakoztatással, vendéglátással vagy egyéb jutalmakkal kapcsolatban.  Nagyon 
kevés kivételtől eltekintve, amelynek körébe jellemzően a jóindulat kifejezését 
biztosító jelentéktelen, szokás szerinti gesztus tartozik bizonyos országokban, 
nem ajánlható fel ajándék, szívesség, szórakoztatás, vendéglátás vagy egyéb 
jutalom a kormányzati dolgozók számára.  

Vállalatunkra konkrét törvények és szabályozások vonatkoznak, amelyek tiltják a 
kormányzati tisztviselők, dolgozók, politikai pártok, ezek tisztviselői és politikai 
jelöltek számára kifizetett bármilyen megvesztegetési pénzösszeg vagy 
csúszópénz kifizetését, illetve az arra tett ígéretet.  

Előfordulhat, hogy nehéz meghatározni, ki számít „kormányzati tisztviselőnek”.  
Például egy kórház alkalmazottja vagy egy részben vagy egészben állami 
tulajdonban/állam irányítása alatt álló autógyártó is „kormányzati tisztviselőnek” 
számíthat.  Kérjen tanácsot a jogi osztálytól, mielőtt ajándékot ad át vagy 
szórakoztatási nyújt egy állami szervvel bármilyen kapcsolatban álló személy 
számára. 

Korrupcióellenes szabályzatunk további részleteket nyújt ezen összetett terület 
vonatkozásában.  A harmadik felekhez kapcsolódó ajándékokra és 
szórakoztatásra vonatkozó szabályzatunk hasonlóképpen mind részleteket, mind 
útmutatást nyújt ezzel az összetett területtel kapcsolatban.  Szánjon időt rá, hogy 
elolvassa és megértse ezeket a globális szabályzatokat.   

Az Ön feladata: soha ne 
vesztegessen. Ha kényszerítik, 

vagy úgy érzi, hogy 
kényszerítik, azonnal értesítse 

a jogi osztályt. 

Az Ön feladata: ha egy ajándék 
vagy szórakoztatás túl nagynak 

vagy túl drágának tűnik,  
kérdezzen, MIELŐTT adja vagy 

elfogadja. 

K.  Mi a helyzet az ajándékokkal vagy szórakoztatással?  



10 

  K.  Melyek a valamennyi alkalmazottra vonatkozó globális munkajogi és fo-
glalkoztatási normák? 

Természetesen a világon mindenhol munkajogi és foglalkoztatási törvények 
vonatkoznak ránk, amiket be is tartunk.  Vannak azonban saját globális normáink 
is, amelyek a vállalatban mindenhol ugyanazok.  Ezek a normák többek között a 
következők: 

Pozitív munkakörnyezet 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy vonzó munkáltatóvá váljunk azáltal, hogy biz-
tonságos és tiszteletteljes munkakörnyezetet teremtsünk, amely mentes a 
fenyegetéstől, az erőszaktól, a zaklatástól és a diszkriminációtól. Meg-
győződésünk, hogy ez fontos tényező hosszú távú sikereink szempontjából. 

 

 

Helyi munkakapcsolatok és normák 

Vállalatunk csak olyan személyeket alkalmaz, akik saját akaratukból és önként 
jelentkeztek hozzánk, és elérték a törvény által meghatározott életkort az adott 
munka végzéséhez.  Ennek megfelelően vállalatunk elutasítja a kizsákmányolás 
minden formáját és azon dolgozunk, hogy védelmet nyújtsunk az ilyen gyakorla-
tot folytatók áldozatainak. 

Itt találhat további információkat: 

 Pozitív munkakörnyezetre vonatkozó szabályzat 

 Egészségügyi és biztonsági szabályzat 

 HR-részlegünk 

Az Ön feladata: biztonságos és 
tiszteletteljes munkakörnyezet 

fenntartása. 
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Munkánk során gyakran jutnak tudomásunkra olyan információk, amelyek a vál-
lalaton kívüli személyek számára általánosságban nem ismertek, amiket illetve 
mások bízták ránk.  Ezeket az információkat többféleképpen kell megvédenünk: 

Bennfentes kereskedelem 

Vállalatunk értékpapírjai nyilvánosak.  Ez számos speciális kötelezettséget vet fel.  
Amennyiben Ön a vállalatunkat érintő „érdemi nem nyilvános információkkal” 
rendelkezik, néhány korlátozott esetet kivéve törvénybe ütközik az értékpapír-
jaink eladása vagy megvásárlása.  Az „értékpapírok” jelenthetik többek között a 
törzsrészvényeket vagy egyéb adósságot vagy tulajdonosi viszonyt megtes-
tesítő értékpapírt, befektetésekben vagy nyugdíjprogramokban rendelkezésre 
álló opciókat vagy részesedéseket.   

Néhány eset kivételével szintén törvénybe ütközik egy másik vállalat értékpapír-
jainak eladása vagy megvásárlása, ha érdemi nem nyilvános információk vannak 
a birtokában az adott vállalatról. 

Soha ne adjon tovább nem nyilvános információkat azoknak, akik az értékpapír-
jainkat vagy más vállalatok értékpapírjait vásárolhatják vagy adhatják el.  Ez vonat-
kozik a weboldalakon tett bejegyzésekben és blogokban közölt információkra, 
vagy akár a hétköznapi beszélgetésekre is. 

Ha kételye támadna azzal kapcsolatban, hogy egy tranzakció sértheti-e a jelen 
részben ismertetett kötelezettségeit, tekintse át a bennfentes kereskedelemre 
vonatkozó szabályzatot vagy kérjen útmutatást a jogi osztálytól. 

Szellemi tulajdon 

Sikerünk szempontjából létfontosságú, hogy gondoskodjunk szellemi 
tulajdonunk, valamint a mások által ránk bízott szellemi tulajdon védelméről. 

Bizalmas információink közé tartoznak a papíralapú és elektronikus 
nyilvántartások, a vállaltunk bizalmas információit tároló, feldolgozó vagy to-
vábbító rendszerek, terveink, folyamataink és szakértelmünk.  Mindannyiunk 
kötelessége, hogy gondoskodjunk ezen fontos eszközök védelméről a lopás, a 
jogosulatlan közzététel, a visszaélés, a jogsértés és a gondatlan használat ellen. 

Az ilyen információkat csak más alkalmazottakkal vagy a Modine más 
képviselőivel szabad megosztani igazoltan szükséges mértékben. Külső felek 
csak akkor kaphatnak hozzáférést az ilyen információkhoz, ha titoktartási 
megállapodás köti őket.  A mások által ránk bízott bizalmas adatokat hasonlókép-
pen minden esetben a legnagyobb körültekintéssel kell kezelnünk.   

Minden esetben be kell tartanunk a harmadik felek érvényes és érvényesíthető 
szellemi tulajdonjogával kapcsolatos valamennyi törvényt, szabályozást és szer-
ződéses kötelezettséget, beleértve a szabadalmak, szerzői jogok, kereskedelmi 
titkok és egyéb védett információk körébe esőket.  Szándékosan nem sérthetjük 
meg harmadik felek érvényes és érvényesíthető szellemi tulajdonjogát, illetve 
nem élhetünk vissza velük. 

K.  Milyen kötelességeim vannak az információk védelmével kapcsolatban?  

Az Ön feladata: gondoskodjon 
valamennyi bizalmas  

információ biztonságáról. Ha 
kételye támad, forduljon a jogi 

osztályhoz. 
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K.  Mit kell tennem a személyes adatok védelme érdekében? 

A személyes adatok védelme 

Munkánk részeként rendelkezésünkre állhatnak személyes és/vagy bizalmas 
adatok az alkalmazottakról, az alvállalkozókról, az igazgatókról, a részvényesekről, 
az ügyfelekről és más olyan felekről, akik üzleti kapcsolatban állnak velünk.  Sok 
esetben érvényben vannak olyan törvények, amelyek szabályozzák, hogy miként 
gyűjtsük, használjuk és semmisítsük meg a személyes adatokat.  Elkötelezettek 
vagyunk a mind nyomtatott, mind elektronikus formában rendelkezésre álló 
személyes adatok (nevek, otthoni és munkahelyi elérhetőségek és egyéb ada-
tok) megfelelő kezelése mellett.   

Ezeket az adatokat kizárólag a számunkra megengedett mértéken belül 
használhatjuk fel, és nem adhatjuk ki olyan személyek számára, akik nem 
jogosultak a hozzáféréshez. Az ilyen adatokkal rendelkező személy felelős annak 
biztosításáért, hogy megfelelő engedély nélkül ne adjuk ki.   

Az adatokat kizárólag üzleti célokra szabad felhasználni, és gondoskodni kell az 
engedély nélküli továbbítás elleni védelmükről (az adatok továbbítása a személy 
beleegyezése nélkül).  Emellett az alkalmazottaknak lehetősége kell, hogy 
legyen a pontatlan adatok helyesbítésére.   

Ha Ön a vállalatunk nevében gyűjt személyes adatokat vagy fér hozzájuk, Ön 
felelős az ilyen jellegű tevékenységekre vonatkozó hatályos törvények és sza-
bályok ismeretéért és betartásáért.  Ha tudomására jut vagy úgy gondolja, hogy 
a személyes adatokhoz jogosultsággal nem rendelkező személy fért hozzá, eze-
ket nem helyénvaló módon adták ki, a Modine számára végzett vállalati munkán 
kívül egyéb célokra használták fel vagy a vállalati szabályok vagy a törvény 
megszegésével gyűjtötték be, ezt azonnal a jogi osztály tudomására kell hoznia.  
Ez megint csak egy összetett terület, ezért tekintse át az adatvédelmi szabályza-
tunkat. 

 

Az Ön feladata: megfelelő  
adatkezelés. Nézzen utána a  
szabályzatunkban, és lépjen 
kapcsolatba az adatvédelmi  

tisztviselővel vagy a jogi osztállyal. 
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K.  Hogyan gondoskodunk a dolgozóink és környezetünk védelméről? 

Vállalatunk világszerte robusztus környezetvédelmi, egészségügyi és 
biztonsági programokat tart fenn.   
 
Elkötelezettek vagyunk, hogy dolgozóinknak biztonságos 
munkakörnyezetet biztosítsunk, valamint hogy olyan biztonsági pro-
gramokat és továbbfejlesztéseket valósítsunk meg, amelyek összhang-
ban állnak a vállalat üzleti alapelveivel és értékeivel.   A munkavédelem 
világszerte minden helyszínen elsődleges fontosságú. A kockázatok 
azonosításának és enyhítések területén alkalmazott proaktív 
megközelítésünk globális magatartás alapú biztonsági programjainkkal 
együtt a komoly biztonsági kultúra folyamatos továbbfejlesztését 
támogatja. 
 
Szintén elkötelezettek vagyunk a gyártási folyamataink környezetre gya-
korolt negatív hatásainak minimalizálása mellett.  Ehhez gondoskod-
nunk kell tevékenységeink és azok környezetre gyakorolt hatásainak 

egyensúlyáról, továbbá folyamatosan törekednünk kell arra, hogy még 
nagyobb erőfeszítéseket tegyünk a működési környezeteink védelme 
érdekében.  Ezen erőfeszítések közé tartozik az erőforrások megőrzése, 
a környezetszennyezés megelőzése, a hulladék minimalizálása és a mé-
rgező vegyi anyagok használatának csökkentése. 
További információkat a globális környezetvédelmi szabályzatban, vala-
mint az egészségügyi és biztonsági szabályzatban találhat.  Ha kérdései 
vannak, tegye fel a helyi HR-vezetőnek vagy a környezetvédelmi, 
egészségügyi és biztonsági csapatnak. 
 

Az Ön feladata: cselekedetei legyenek összhangban 
a helyi környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági 
programokkal.  Kétség esetén lépjen kapcsolatban a 

HR- vagy környezetvédelmi, egészségügyi és  
biztonsági csapattal. 
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K.  Mit kell tudnom a nemzetközi kereskedelemről? 

Bojkottellenes törvények 

Egyes országok olyan törvényeket fogadtak el, amelyek tiltják, hogy 
személyek és vállalatok nemzetközi kereskedelmi embargókkal vagy 
más országok által bevezetett szankciókkal együttműködjenek vagy részt 
vegyenek bennük. 
Ha egy alkalmazottat arra kérnek, hogy vegyen részt kereskedelmi 
bojkottban vagy működjön vele együtt, azonnal értesíteni köteles a jogi 
vagy megfelelőségi osztályt. 
 

Pénzmosásellenes szabályok  

A „pénzmosás” bűncselekmény. Ez illegális forrásokból vagy törvény-
telen tevékenységekből származó pénzösszegek legitim vállalatba vagy 
tevékenységbe való átvitelét jelenti. Szintén bűncselekmény a legitim 
forrásból származó pénzösszegek elfogadása és törvénytelen célokra, 
például terroristák anyagi támogatására történő felhasználása.  
 
Nem folytathatunk üzleti tevékenységet terroristaként azonosított vagy 
gyanúsított természetes és jogi személyekkel; a listán szereplők minden 

tulajdonát be kell fagyasztanunk és a feléjük irányuló kifizetéseket be kell 
szüntetnünk, valamint ezen lépésekről időben tájékoztatnunk kell a 
kormányhivatalokat.  
 
Szigorúan be kell tartanunk az exportra és az importra vonatkozó vala-
mennyi olyan törvényt és szabályozást, amelyek bizonyos adatok, áruk 
és technológiák átadását szabályozza.  Az import- és exporttranzakciókat 
szabályozó engedélyezési követelmények, szabályok és kontrollok rend-
kívül összetettek.   
 
Szintén nem folytathatunk kereskedelmet szankciókkal vagy embargók-
kal sújtott országokkal.  Ezek tiltják számunkra, hogy bizonyos üzleti 
tevékenységeket folytassunk meghatározott országokban, meghatáro-
zott természetes és jogi személyekkel. 
Ez szintén egy összetett terület.  A kereskedelmi megfelelőségi szabály-
zat további információkat tartalmaz. Mindenképpen olvassa el és ismerje 
meg ezt a globális szabályzatot.  Ha kérdése van, lépjen kapcsolatba a 
megfelelőségi vagy jogi osztállyal. 

Az Ön feladata: szigorúan tartsa 
be a kereskedelmi törvényeket; 
értesítse a megfelelőségi vagy 
jogi osztályt, ha kérdése van. 
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K.  Mit kell tudnom a világszerte érvényes „versenytörvényekről”?  

Trösztellenes törvények/versenytörvények 

A legtöbb országban létező trösztellenes törvények és versenytörvények célja 
annak biztosítása, hogy a szabad piaci rendszer megfelelően működjön és hogy 
a vállalatok közötti verseny igazságos legyen.  Mindannyian segítenünk kell biz-
tosítani, hogy vállalatunk mindenkor megfeleljen ezen törvényeknek.   

Versenytársak:  A versenytársakkal folytatott minden kapcsolatunk során nagyon 
körültekintőnek kell lennünk.  Ezek a törvények minden olyan megállapodást 
tiltanak a versenytársakkal, amelyek korlátozhatják a kereskedelmet.  Még a 
látszatát is szeretnénk kerülni annak, hogy ilyen megállapodásra lépünk.  Még a 
versenytársakkal folytatott látszólag ártatlan kommunikáció is vádaskodáshoz 
vezethet. 

Kifejezetten tilos az árak megvitatása, illetve az értékesítés költségeinek vagy 
feltételeinek megvitatása bármely versenytárssal.  A Modine azt is elvárja az 
alkalmazottaitól, hogy korlátozott helyzetektől eltekintve kerüljék a piacról vagy 
közös üzleti érdekekről folytatott megbeszéléseket a versenytársakkal.  Ha úgy 
gondolja, hogy egy kivétel érvényes Önre, kérjen a jogi osztály tanácsát. 

Az alábbiak olyan példák versenytársak közötti olyan írásos vagy nem írásos 
megállapodásokra, amelyek a trösztellenes törvények megsértését jelenthetik: 

 eladási árak rögzítése (maximum, minimum vagy egyéb); 

 párhuzamosan történő árváltoztatás; 

 az anyagok vagy készletek felvásárlási árának rögzítése; 

 a gyártás korlátozása; 

 a piacok felosztása vagy korlátozása; 

 a pályázattól vagy árajánlattól való tartózkodás; 

 egy vagy több ügyfél felé végzett értékesítés abbahagyása; és/vagy 

 a vásárlás vagy az eladás megtagadása bizonyos ügyfelekhez kapcso-
lódóan. 

Ezen lépések sokszor elfogadhatóak ezen törvények értelmében, ha 
egyoldalúan történnek.  Könnyen törvénysértést jelenthetnek azonban, ha egy 
versenytárssal történt kommunikációt követően történnek. 

Szakmai események és kereskedelmi rendezvények:  

A kereskedelmi és egyéb iparági események fontos fórumok, amelyeken válla-
latunk is gyakran képviselteti magát.  Különösen óvatosnak kell lennünk az ilyen 
összejövetelek során, hogy elkerüljük a fent felsorolt témákat, illetve hogy elk-
erüljük az olyan helyzeteket, amely alapján később vád merülhet fel egy nem 
helyénvaló magatartás látszata miatt. 

Ha a versenytársakkal folytatott érintkezéssel kapcsolatban kétsége van, azonnal 
hagyja abba, és kérdezze meg a jogi osztályt. 

Ügyfelek és beszállítók:  

Az ügyfelekkel és a beszállítókkal kapcsolatban is felmerülhetnek olyan 
versenyjogi aggályok, amelyek kimeríthetik a „kereskedelmi korlátozás” 
fogalmát.  Kérjük, tekintse át az ajándékok és szívességek témájában ismer-
tetett információkat. 

Emellett bizonyos törvények az árdiszkriminációt is tiltják.  Ez egy összetett jogi 
terület lehet.  Ha kérdése lenne a törvényekkel vagy saját árszabási tevéken-
ységével kapcsolatban, forduljon a jogi osztályhoz. 

Az Ön feladata: ha kétsége van, 
kérjen segítséget a jogi  

osztálytól. 
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K.  Mi a helyzet a szállítóinkkal? 

A szállítóink kiemelt szerepet játszanak a céljaink elérésében.  
Mindannyiukra a saját üzleti tevékenységünk kiegészítéseként 
tekintünk.  Ily módon elvárjuk, hogy ugyanúgy tiszteletben tartsák az 
üzleti és növekedési lehetőségeinket, ahogyan mi tiszteletben tartjuk az 
övéiket.   Minden szállítónkkal a jelen kódex szerint folytatjuk az üzleti 
tevékenységet, és szállítóinktól is ugyanilyen magas szintű magatartást 
várunk el.   
 
Ugyanúgy, ahogyan mi igazságos, átlátható és méltányos kapcsolat 
iránt köteleztük el magunkat a szállítóinkkal, tőlük is ugyanezt várjuk.  
Ez ugyanazt az intenzitást, szenvedélyt és motivációt jelenti, amivel mi 
teszünk eleget az ügyfeleink elvárásainak.  Ugyanakkor a költségekhez, 
minőséghez és szállításokhoz kapcsolódó nyílt, őszinte és átlátható 
párbeszédeket is jelenti.  Úgy bánunk szállítónkkal, ahogyan egymástól 
is elvárjuk – ahogyan a „Bizalom kultúrája” anyagban leírtuk. 

Tekintse át az összeférhetetlenséghez, valamint az ajándékokhoz és 
szórakoztatáshoz kapcsolódó szabályzatokat.  Szintén tekintse meg a 
szállítói szabályainkat a www.modine.com lapon. 

Az Ön feladata: úgy bánjon a 
szállítóinkkal, ahogyan 
egymástól is elvárjuk. 
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K.  Melyek az informatikával kapcsolatos korlátozások és kötelességek?  

Az Ön feladata: legyen 
körültekintő az elektronikus 

adatok használata során. 

Automatizált és elektronikus információk 

A munkánk során használt különböző informatikai eszközök vállalatunk 
tulajdonai, vállalatunk irányítása alatt állnak és kizárólag legitim üzleti 
célokra használhatók.  Ezeken az informatikai eszközökön kizárólag a 
vállalat által engedélyezett szoftvereket és hardvereket megengedett 
használni. 
A jelszavak és fiókok titkosak, és külön engedély híján nem oszthatók 
meg senkivel. 
 
Az informatikai eszközökön használt valamennyi szoftverhez érvényes 
licenccel kell rendelkeznie. 
Az informatikai eszközeinkhez kapcsolódóan általánosságban egyikünk 
sem várhatja el az adataink védelmét.  A törvény által meghatározott 
jogok országonként eltérnek. Fenntartjuk a jogot az informatikai rend-
szereken folytatott tevékenységek és használati minták ellenőrzésére, 
valamint hogy saját megítélésünk szerint előzetes értesítés nélkül, a 

törvény által megengedett módon rendelkezésre bocsássuk vagy meg-
tagadjuk az informatikai rendszerekhez való hozzáférést. 
Bármilyen szexuális töltetű kép vagy dokumentum informatikai 
eszközeinken történő megjelenítése sérti a pozitív munkakörnyezetre 
vonatkozó szabályzatot.  Ezen kívül ne töltsön le, archiváljon, tároljon, 
terjesszen, szerkesszen vagy rögzítsen szexuális vonatkozású anyago-
kat a vállalati hálózaton vagy annak számítógépes erőforrásain. 
 
A fórumok, csevegőszobák és hírcsoportok nyilvános fórumok.  Ezeket 
a nyilvános fórumokon nem közölhetünk bizalmas vállalati adatokat, az 
ügyfelek adatait, kereskedelmi titkokat és bármely más érdemi nem 
nyilvános információkat, még akkor sem, ha saját időnkben tesszük. 
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Mit tegyek, ha bizonytalan vagyok vagy kérdéseim vannak? 

Mit gondolhatnak 
mások erről a 

döntésről? 

Készen állok  
arra, hogy ezt a 
döntést számon 
kérjék rajtam? 

Ez a döntés 
összhangban van 
a kódexünkkel? 

Mint már korábban említettük, forduljon bátran feletteséhez, ha kérdése van.  Ha további segítségre van szüksége, for-
duljon a jelentéstételi és vizsgálati szabályzatban megjelölt kapcsolati pontok bármelyikéhez, többek között: 
 
Segélyszolgálatunk – díjmentes (888 779-8055) (csak az Egyesült Államokban/Kanadában. Más országokból érkező 
hívások esetén tekintse át a helyi számhoz kapcsolódó tárcsázási utasításokat).  Internetes jelentéstétel: http://
www.ethicspoint.com   
 
Vállalati etikai bizottságunk e-mail címe illetve postai címe: 
Modine Business Ethics Committee 
c/o General Counsel 
1500 DeKoven Avenue 
Racine, Wisconsin, USA 53403-2552 
ethicscommittee@na.modine.com 
 
Globális megfelelőségi és etikai szabályzatainkat megtalálja a Modine Business Process Framework oldalán (a Company 
Standards alatt), valamint a www.modine.com oldalon  
(az About Modine > Policies alatt). 
 

Ha nehéz döntéssel néz szembe, tegye fel magának ezeket az egyszerű kérdéseket: 


