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Bevezetés  
 
A HP a legmagasabb szintű üzleti erkölcsi normák és jogi megfelelőség elkötelezettje. 
Bizalmat keltünk, mert becsületesen, tisztelettel és tisztességesen közelítünk mások felé. 
Ezeket az értékeket mindennap, minden tevékenységünkben érvényesítenünk kell. 

Hatáskör 

A szabályzat minden egyes nem alkalmazotti munkaviszonyban dolgozóra („szerződéses 
dolgozók”) vonatkozik, aki a HP számára a HP telephelyén vagy alternatív munkavégzési helyen, 
például otthoni irodában, HP ügyféltelephelyén vagy más kijelölt HP munkahelyen végez 
szolgáltatásokat, valamint minden, a HP-nak szerződéses dolgozót biztosító beszállítóra. 
Továbbá vonatkozik a HP azon munkatársaira, akik a szerződéses dolgozók szerződéseit és 
beosztását kezelik. 

Irányelv 

Biztosítanunk kell, hogy a feltételes foglalkoztatottak, valamint a feltételes foglalkoztatottakat 
rendelkezésre bocsátó beszállítók hozzánk hasonlóan elkötelezettek a becsületes üzletvitel 
irányában. A feltételes foglalkoztatottakkal szemben elvárás, hogy a legmagasabb szintű 
üzleti erkölcsi normák szerint járjanak el, és tiltott számukra a megtévesztő, törvénysértő és 
tisztességtelen tevékenység és magatartás. 
 
Foglalkoztatója irányítása és felügyelete alatt valamennyi feltételes foglalkoztatott köteles 
betartani a jelen Feltételes foglalkoztatottak magatartási kódexében lefektetett előírásokat. 
A feltételes foglalkoztatottak továbbá kötelesek betartani azokat a jogszabályokat és 
előírásokat, amelyek a HP-re a tevékenység helyén vonatkoznak.. 
 
A HP valamennyi szerződéses dolgozókat foglalkoztató beszállítója köteles betartani és 
biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék, képzésben részesüljenek róla, és betartsák a 
Szerződéses Dolgozók Magatartási Szabályzatát, valamint a munkájuk helyszínéül szolgáló 
HP-ra vonatkozó valamennyi törvényt, szabályt és kormányzati rendelkezést. 
 
A szerződéses dolgozóknak a Szerződéses Dolgozók Magatartási Szabályzatán kívül meg kell 
felelniük mindazon HP irányelveknek, amelyek meghatározásuk szerint érvényesek a 
szerződéses dolgozókra. A Magatartási Szabályzatban hivatkozott valamennyi HP irányelv, 
valamint a szerződéses dolgozókra vonatkozó egyéb irányelvek megtalálhatók: Irányelv 
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jegyzék. 
 
 
Esélyegyenlőség 

 
A munkahelyeken tilos a jogellenes megkülönböztetés. A HP üzletviteléhez kapcsolódó 
munkájuk során a feltételes foglalkoztatottak nem alkalmazhatnak a nemet, bőrszínt, faji, 
illetve etnikumot érintő hovatartozást, nemzeti származást, vallást, kort, családi állapotot, 
szexuális beállítottságot, nemi azonosságot és kifejezést, fogyatékosságot, terhességet, 
veterán státuszt, védett genetikai információt, politikai hovatartozást, illetve a törvény 
által védett egyéb jellemzőt érintő diszkriminációt. 

 

Munkakörnyezet 
 

A HP elkötelezett a tekintetben, hogy diszkriminációtól és zaklatástól mentes munkahelyi 
környezetet biztosítson, amelyben az alkalmazottakat méltósággal és tisztelettel kezelik. 
Tilos a munkahelyi zaklatás. A HP üzletviteléhez kapcsolódó munkájuk során a feltételes 
foglalkoztatottak nem viselkedhetnek tiszteletlen, ellenséges, erőszakos, megfélemlítő, 
fenyegető vagy zaklató módon.1  
 
A szexuális zaklatás számos formája ismert, és ezek közül egyik sem megengedett. Ide 
tartozik minden olyan magatartás, amelyet egy vezető vagy munkatárs tanúsít bármely 
alkalmazottal vagy szerződéses dolgozóval szemben, és amely nemkívánatos szexuális 
közeledést, szexuális szívesség kérését, szexuálisan kihívó anyagok bemutatását, vagy egyéb 
szexuális jellegű szóbeli vagy fizikai magatartást foglal magában. 

 
A feltételes foglalkoztatottak kötelesek betartani a környezetvédelemre vonatkozó, 
egészségügyi, munkavédelmi és biztonsági szabályzatokat és eljárásokat, illetve 
megszüntetni vagy jelenteni bármilyen környezetvédelmi, egészségügyi, munkavédelmi és 
biztonsági fenyegetést. Nem toleráltak a munkahelyi erőszakos cselekmények. A munkahelyi 
erőszak magában foglalja az erőszakos fizikai cselekményeket vagy az azokkal való 
fenyegetést, illetve minden olyan viselkedést, ami annyira súlyos, támadó vagy megfélemlítő, 
hogy egy másik személyben észszerű félelmet vagy aggodalmat keltsen saját maga, illetve 
családja vagy tulajdona biztonságát illetően. 
 

Korrupció elleni fellépés 
 

A feltételes foglalkoztatottak nem vesztegethetnek, nem ajánlhatnak fel visszaosztást, és 
nem bocsátkozhatnak egyéb korrupt gyakorlatba. A feltételes foglalkoztatottaknak be kell 
tartaniuk minden etikai normát és vonatkozó jogszabályt azon országokban, amelyekben a 
HP üzleti tevékenységet folytat. 
 
A feltételes foglalkoztatottaknak tilos vesztegetési pénzt, visszaosztást vagy ajándékot 
felajánlaniuk vagy adniuk egy üzlet megnyerése, illetve megtartása vagy üzleti döntés 

 
1 A HP munkakörnyezete alatt minden olyan hely értendő, ahol a szerződéses dolgozók a HP nevében üzleti 
tevékenységet folytatnak, akár személyesen; telefonon; virtuális tárgyalótermekben; e-mailen vagy egyéb 
internetes kommunikációs csatornákon keresztül; a HP telephelyén; a HP által szponzorált eseményeken; vagy a HP 
nevében történő utazás során. 
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tisztességtelen befolyásolása érdekében. A feltételes foglalkoztatottaknak tilos pénzt vagy 
bármit, ami értékkel bír felajánlani, ígérni vagy adni, akár közvetlenül, akár közvetett módon, 
alkalmazottakon vagy más feleken keresztül, kereskedelmi vállalkozások képviselőinek vagy 
közfunkciót ellátó személynek üzletszerzés, üzletmegtartás vagy egyéb üzleti előny 
megszerzése céljából bármely országban.  
 
Az USA külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvénye, a „Foreign Corrupt Practices Act” 
(FCPA) és az Egyesült Királyság vesztegetésellenes törvénye, a „UK Bribery Act” (UKBA) 
leányvállalatai, közös vállalatai, feltételes foglalkoztatottjai, ügynökei és képviselői minden 
tevékenységére vonatkozik. 
 
Az FCPA és az UKBA tiltja a közügyeket ellátó tisztségviselőknek, politikai pártoknak, politikai 
vagy közhivatali jelölteknek üzletszerzés vagy üzlet megtartása céljából kifizetés vagy 
ajándék juttatását bármilyen formában. Ez magában foglal minden olyan szervezetet, 
amelyben egy államnak 50%-nál nagyobb tulajdonrésze van, vagy amelyet valamilyen módon 
irányít. Az UKBA továbbá tiltja a gazdasági szereplőknek üzletszerzés vagy üzlet megtartása 
céljából kifizetések és ajándékok juttatását bármilyen formában. 
 
A korrupció magában foglalja – de nem kizárólagosan – a következők elfogadását vagy 
kifizetését: 

• bármilyen értékes dolog, melyet az üzlet megszerzése vagy megtartása érdekében 
adnak; 

• a vesztegetés bármely formájának kezdeményezése vagy elfogadása. 

 

Kenőpénz 
 

A feltételes foglalkoztatottaknak tilos kenőpénzt felajánlaniuk vagy adniuk 
kormánytisztviselőknek rutinszerű kormányzati intézkedés érdekében, akár közvetlenül, 
akár közvetett módon, kivéve, ha fizikai kényszer hatására cselekszenek. Fizikai kényszer áll 
fenn, ha a feltételes foglalkoztatott fizikai bántalmazástól vagy bebörtönzéstől tart arra az 
esetre, ha a kenőpénz adását megtagadja, és nincs más biztonságos alternatívája a 
követelés teljesítésének. A fizikai kényszerrel kapcsolatos kivétel kizárólag egyszeri, 
rendszerint kis értékű kifizetésre vonatkozik. A kenőpénz ismételt vagy nagy összegű 
kifizetése tilos. Bármely kenőpénzfizetést 24 órán belül jelenteni kell a HP jogi részlegének. 
 

Üzleti ajándékozás és szórakoztatás 
 
A feltételes foglalkoztatottaknak tilos üzleti udvariasságot (ajándékot, étkezést, 
szolgáltatást, szórakoztatást vagy bármilyen értéket) elfogadniuk, ha ezzel tisztességtelen 
vagy jogtalan befolyás látszatát keltenék. Ez a megszorítás olyan ajándékokra is érvényes, 
amit a HP képviselőitől, meglévő vagy potenciális ügyfeleitől, az értékesítési partnerektől, 
beszállítóktól, egyéb üzletfelektől vagy versenytársaktól kapnak vagy nekik adnak. Ha 
bármilyen kérdése lenne, forduljon a foglalkoztatójához vagy érdeklődjön a 
amenities@hp.com címen. 
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Emberkereskedelem elleni fellépés 
 
Elvárjuk, hogy a szerződéses dolgozók minden egyes személlyel igazságosan, méltósággal és 
tisztelettel bánjanak. A HP nem engedélyezi a gyermek-, börtön-, kényszermunkát vagy az 
emberkereskedelem általi munkavállalást. A szerződéses dolgozók és a szerződéses dolgozók 
beszállítóinak tilos részt venniük az emberkereskedelemben, amely magában foglalja többek 
között az emberek illegális költöztetését, az emberkereskedelmet, a szexuális kizsákmányolást, 
valamint a kényszermunka vagy a gyermekmunka bármilyen formáját. A HP kötelességének 
tekinti, hogy tegyen az emberkereskedelem, a gyermekmunka és kényszermunka ellen a 
tevékenységei során. Ha ilyen tevékenység előfordul, a HP válaszként felmondhatja a 
szerződéseket és olyan egyéb intézkedéseket tehet, amelyek biztosítják, hogy a későbbiekben 
helytelen tevékenységre ne kerülhessen sor. 
 
A HP, annak alkalmazottai, vállalkozói, alvállalkozói (beleértve a beszállítókat és ügynököket), 
szerződéses dolgozói és egyéb, a HP nevében munkát végző személyek számára tilos: 

• a szerződés teljesítésének időtartama alatt az emberkereskedelem „súlyos formáiban” 
való részvétel; 

• kereskedelmi szexuális cselekmények közvetítése a szerződés időtartama alatt; 

• kényszermunka alkalmazása a szerződés teljesítése során; 

• a munkavállaló személyazonosító vagy bevándorlási okmányainak megsemmisítése, 
elrejtése, elkobzása vagy más módon való hozzáférés megtagadása; 

• megtévesztő vagy tisztességtelen toborzási gyakorlatok alkalmazása, például alapvető 
információk közlésének elmulasztása vagy érdemi hamis állítások a munkavállalók 
toborzása során a foglalkoztatás főbb feltételeire vonatkozóan, beleértve a béreket és a 
béren kívüli juttatásokat, valamint adott esetben a munka veszélyes jellegét; 

• alkalmazottak vagy jelöltek számára toborzási díj felszámítása; 

• adott esetben a munkaviszony megszűnésekor bizonyos visszaszállítás biztosításának, 
vagy a visszaszállítás költségfedezetének elmulasztása; 

• olyan szállás biztosítása vagy megszervezése, amely nem felel meg a fogadó ország 
lakhatási és biztonsági előírásainak, szükség esetén a munkavállaló által érthető nyelven 
írt munkaszerződés, felvételi megállapodás vagy hasonló munkadokumentum 
átadásának elmulasztása legalább 5 nappal a munkavállaló áthelyezése előtt. 

 
Annak a szerződéses dolgozónak, aki úgy véli, hogy emberkereskedelem, gyermekmunka vagy 
kényszermunka áldozata lett, vagy tudomása van ilyen bűncselekményekről, gyakorolnia kell a 
HP’s Open Door Policy (HP nyitott ajtók) politikáját, és jelentenie kell az esetet a vezetője, egy 
másik vezető, People Organization (a személyközpontú szervezet) vagy az Ethics and 
Compliance Office (etikai és megfelelőségi iroda) számára. 

 

Tisztességes alkalmazás 
 
Amikor a szerződéses dolgozók beszállítói munkavállalókat toboroznak, a potenciális jelöltek 
számára nyújtott információk a leendő munkáról meg kell, hogy feleljenek a valóságnak, valamint 
a jelöltek számára nem számíthatnak fel jelentkezési vagy toborzási díjat. A szerződéses 
dolgozók beszállítói meg kell, hogy feleljenek az alkalmazandó bér- és munkaidőre vonatkozó 
jogszabályoknak, valamint kötelesek: 

• a munkavállalók rendszeres és egy hónapot meg nem haladó időközönként történő 



   
 

 

kifizetésére2; 

• a bérek kifizetésére a helyi és nemzeti bérszabályoknak megfelelően, valamint nem 
tarthatnak vissza levonásokat fegyelmi intézkedésként; 

• nem sérthetik a munkavállalóik személyazonosító okmányhoz vagy útlevélhez való jogát 
vagy az azokhoz való hozzáférést, illetve a felmondáshoz való jogukat 

 

Az egyesülési szabadság 
 
A feltételes foglalkoztatottakat biztosító beszállítóknak tiszteletben kell tartaniuk az 
alkalmazottak jogát a szakszervezetbe tömörülésre, valamint a kollektív bértárgyalásra a helyi 
jogszabályoknak és kialakult gyakorlatoknak megfelelően.  

 

Üzletszerzési jutalékok 
 
A szerződéses dolgozók nem létesíthetnek jutalék- vagy díjfizetéses jogviszonyt, kivéve 
írásos megállapodással, bona fide (törvényes) kereskedelmi disztribútorok, értékesítési 
képviselők, ügynökök vagy tanácsadók esetében. A jutalék- vagy díjfizetéses jogviszony 
esetében a HP globális jogi ügyek osztályának előzetes jóváhagyása szükséges. 
 

Érdekellentétek 
 
A HP üzletviteléhez kapcsolódó munkájuk során a feltételes foglalkoztatottaknak döntéseiket 
mindig a HP legjobb érdekében és a foglalkoztatójukkal kötött szerződés alapján kötelesek 
meghozni. A feltételes foglalkoztatottaknak tilos a HP-val kapcsolatos ügylettel 
összefüggésben személyes anyagi juttatást vagy előnyt elfogadniuk a foglalkoztatójuktól járó 
díjazáson túl. 
A feltételes foglalkoztatottaknak tilos részt venni olyan tevékenységben, amely: 

• Érdekellentétet jelentene a foglalkoztatójukkal és/vagy a HP-vel; 
• A foglalkoztatóval és/vagy a HP-val kapcsolatban az érdekellentét 

látszatát keltheti 
 

Üzleti kapcsolat családtagokkal és barátokkal 
 
A feltételes foglalkoztatottak a HP üzletviteléhez kapcsolódó munkájuk során kötelesek 
feltárni foglalkoztatójuknak és a HP-nak minden olyan helyzetet, amely során családtagjaikkal, 
barátaikkal vagy olyan személyekkel kerülhetnek üzleti kapcsolatba, akikhez közeli személyes 
kapcsolat fűzi őket. A feltételes foglalkoztatottaknak a vezetőjüknél vagy a HP 
kapcsolattartójánál kell érdeklődniük, ha olyan körülménnyel kapcsolatos kérdésük van, amely 
érdekütközésre adhat alkalmat. 

 
Munka harmadik felekkel 
 
A harmadik felek közé tartoznak a HP versenytársai, értékesítési partnerei, beszállítói (a 
szerződéses dolgozók beszállítóit kivéve), valamint a HP egyéb üzleti partnerei és ügyfelei. Ha a 

 
2 A helyi országos jogszabályoknak és kollektív megállapodásoknak megfelelően. 



   
 

 

munkáltatóval kötött szerződésükben szerepel, a szerződéses dolgozók nem vállalhatnak 
munkát harmadik félnél, amíg a HP megbízásából dolgoznak. A beszállítóval kötött HP-
szerződésnek tisztáznia kell a külső felekhez, így például értékesítési partnerekhez, 
versenytársakhoz és ügyfelekhez fűződő, a szerződésben nem meghatározott viszonyt. 
 

A HP erőforrásainak használata 
 
A HP eszközei, erőforrásai vagy berendezései – ideértve a vállalat számítógépeit és 
informatikai rendszereit – kizárólag a HP üzleti tevékenységének céljából és a HP valamennyi 
szabályzatával és iránymutatásával összhangban használhatók. Feltételes foglalkoztatottak 
a HP semmilyen erőforrását sem használhatják törvénytelenül, és nem engedhetik meg, hogy 
mások, ideértve barátaikat és családtagjaikat, HP erőforrást vegyenek igénybe. A feltételes 
foglalkoztatottaknak kerülniük kell az olyan felhasználást, amely veszteséghez vagy 
károsodáshoz vezethet, beleértve a vírusok bejuttatását vagy a HP informatikai 
biztonságának megsértését. Tilos a HP eszközeinek jogtalan eltulajdonítása, engedély nélküli 
birtoklása vagy használata. 
 
Nem használhatók a HP erőforrásai olyan üzenetek, képek vagy anyagok létrehozásához, 
továbbításához, fogadásához, tárolásához vagy megjelenítéséhez, amely: 

• Személyes előny szerzésére irányul; 
• Felhívás vagy hirdetés; 
• Lánclevelezés; 

• Fenyegető, pornográf, nyíltan szexuális tartalmú, zaklató, lealacsonyító vagy egyéb 
módon sértő 

 
A HP – a helyi jogszabályok keretei között – hozzáférhet és megvizsgálhat minden olyan HP 
erőforrást, ideértve a HP számítógépeit, szervereit és rendszereit, telefonjait, hangposta és 
e-mail rendszereit, asztalait, öltözőszekrényeit, szekrényeit, járműveit és a tulajdonát képező 
egyéb berendezést, amelyet a feltételes foglalkoztatottak használhatnak. Munkavédelmi, 
felügyeleti, biztonsági és egyéb okból a HP a saját létesítményeiben bármikor, értesítés 
nélkül, a helyi jogszabályok keretei között, átvizsgálhat minden személyt és vagyontárgyat. 

 
A feltételes foglalkoztatottak nem számíthatnak arra, hogy a HP rendszereiben létrehozott, 
továbbított vagy tárolt üzeneteik vagy dokumentumaik magántermészetűnek minősülnek. 
Minden üzleti e-mail, hangposta és egyéb nem személyes adat, amelyet HP-berendezésen 
tárolnak vagy továbbítanak, a HP tulajdonát képezi. A HP a helyi jogszabályok keretei között 
bármikor hozzáférhet ezekhez az adatokhoz és letöltheti azokat. 
 

Akadályozza meg a rendszer feltörését 
 
Mindenki kötelessége megvédeni HP rendszerek attól, hogy illetéktelenek hozzáférjenek, 
vagy kiszivárogtassák az adatokat. Mindenkinek tisztában kell lennie a HP adatbiztonsági 
szabályzataival, szabványaival és előírásaival. Soha ne adjon hozzáférést a rendszereinkhez 
vagy érzékeny adatokhoz senkinek, hacsak nem lehetséges az adatokat biztonságos módon, 
a HP hivatalos eljárásait követve átadni. Gondoskodnia kell arról is, hogy a fogadó fél: 
ténylegesen az, akinek vallja magát; jogosult a hozzáférésre; és valós üzleti érdeke áll fenn. 
 



   
 

 

Vírusok és feltörések megakadályozása 
• Soha nem ossza meg jelszavait senkivel  

• Mindig biztosítsa munkaállomását, amikor elhagyja  

• Kizárólag a HP által biztosított és jóváhagyott hardvereket és szoftvereket használjon  

• Soha ne töltsön le vagy használjon kalózszoftvereket vagy nem jóváhagyott forrásból 
származó szoftvereket  

• Soha nem lépjen be a halózatunkra nem engedélyezett eszközökről vagy 
alkalmazásokból  

• Legyen résen az adathalászattal szemben: ne nyisson meg e-mailekben szereplő gyanús 
hivatkozásokat vagy csatolmányokat  

• Biztosítsa otthoni irodájának és hálózatának védelmét  

• Soha ne használjon nem megbízható USB-eszközöket – vírusokat tartalmazhatnak 

• Soha ne engedélyezze illetéktelen személyeknek (ismerőseit és családtagjait is 
beleértve) munkahelyi eszközeinek használatát 

A HP fizikai eszközeinek védelme 
 
Fontos, hogy kivegye a részét a HP-eszközök – például telefonok és számítógépek – lopás, 
eltűnés, sérülés és elhasználódás elleni védelméből. Soha ne használja a HP eszközeit 
személyes célokra, és soha engedje másoknak, például ismerősöknek vagy családtagoknak, 
hogy HP-erőforrásokat használjanak. Továbbá a munkaeszközök kapcsán mindig a HP-
eljárásokat kövesse az újbóli használat, az újratelepítés és a HP-től való végleges távozás 
esetén az eszközök visszajuttatása vonatkozásában. 
 

Védje a HP elektronikus eszközeit 
 
Felelősségteljesen járjon el a HP hardvereinek, szoftvereinek, hangpostájának és 
levelezőrendszerének használatakor. Minimalizálja a személyes célú használatot, és HP 
eszközökkel soha ne sértse meg a törvényt. 
 

Elkerül: 
• Amikor Ön érzékeny adatokat tartalmazó munkahelyi e-maileket küld személyes e-mail-

fiókjába 

• Amikor érzékeny adatokról folytat beszélgetést nyilvános terekben, például repülőgépen, 
liftben vagy étteremben 

• Amikor előzetes jóváhagyás nélkül nem a HP üzleti érdekeivel kapcsolatos célokra 
használ vagy kölcsönöz HP-eszközöket 

• Amikor személyes vagy nem jóváhagyott felhőszolgáltatásokat használ HP-adatok 
tárolására 

• Amikor nem jóváhagyott azonnali üzenetküldő platformokat használ bizalmas üzleti 
kommunikációhoz 

• Amikor kalózszoftvereket vagy nem jóváhagyott forrásból származó szoftvereket 
tölt le vagy használ 

Titoktartás 
 
A feltételes foglalkoztatottakkal szemben elvárás, hogy ismerjék és betartsák a 
foglalkoztatójuk és a HP közötti megállapodásban rögzített titoktartási szabályokat. Ha nincs 

https://hp.sharepoint.com/sites/ww/CorporatePolicies/Pages/HP-Instant-Messaging-Policy.aspx
https://hp.sharepoint.com/sites/ww/CorporatePolicies/Pages/HP-Instant-Messaging-Policy.aspx


   
 

 

külön titoktartási szerződés, a feltételes foglalkoztatottaknak vélelmezniük kell, hogy a HP 
üzletviteléhez kapcsolódó munkájuk során tudomásukra jutott minden információ bizalmas. 
Ebbe beleértendők a HP által a szállítóktól, vevőktől és üzletfelektől kapott információk is. A 
feltételes foglalkoztatottak bizalmas információt kizárólag valós üzleti célból használhatnak 
fel, és annak harmadik fél számára történő felfedését ugyanolyan szintű védelemben kell 
részesítenie, mint a foglalkoztatója bizalmas információit.  
 
A feltételes foglalkoztatottaknak tisztában kell lenniük és követniük kell a HP közösségi 
média, ideértve a felhasználói fórumok, blogok, csevegő szobák és hirdetőtáblák 
használatra vonatkozó szabályait, és soha nem beszélhetnek a HP szellemi tulajdonáról, 
üzleti titkairól és egyéb bizalmas vállalati információiról a közösségi médiában. 
 
Harmadik felek bizalmas információi 

• Korábbi foglalkoztatók: A feltételes foglalkoztatottakkal szemben elvárás, hogy 
tartsák tiszteletben a jelenlegi vagy korábbi foglalkoztatóik bizalmas 
információira vonatkozó megosztási vagy felhasználási korlátozásokat. A 
korábbi foglalkoztató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem hozhatók be a HP 
létesítményeibe ilyen információk, sem tárgyiasult, sem írott formában. 

• Versenytársak: A feltételes foglalkoztatottaknak tilos a HP versenytársairól 
szóló bizalmas információkat kérni, elfogadni, felhasználni vagy 
megosztani. 
• Egyéb harmadik felek: A feltételes foglalkoztatottaknak tilos 
felfedniük az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel vagy beszállítókkal 
kapcsolatos információt, a nem nyilvános árképzési információkat is 
ideértve. 

A feltételes foglalkoztatottaknak tilos bárkit is rábírniuk arra, hogy megszegje bármely titoktartási 
kötelezettségét. 

 
Dokumentálás 
 
A HP üzletviteléhez kapcsolódó munka során létrehozott valamennyi dokumentációnak 
hiánytalannak és pontosnak kell lennie, és a HP szabályzatai szerint kell azokat megőrizni, 
védeni és selejtezni. Minden, a HP nevében megvalósított kifizetésnek megfelelően 
dokumentáltnak kell lennie. A feltételes foglalkoztatottaknak tilos mellékes 
megállapodásokat kötniük, illetve semmilyen célra nem hozhatnak létre titkos vagy 
nyilvántartáson kívüli HP pénzalapot vagy eszközt. A dokumentáció fogalma magában 
foglalja az e-mailes és egyéb közléseket, és a feltételes foglalkoztatottaknak szakmai 
színvonalon kell kommunikálniuk.  
 

Szürke értékesítés 
 
A szürkemarketing a termék olyan elosztási csatornákon történő kereskedelme, amelyek 
nem hivatalosak, nem engedélyezettek, vagy nem a HP szándékát tükrözik. A szerződéses 
dolgozóknak körültekintően kell eljárniuk az olyan helyzetek megakadályozása érdekében, 
amelyek a HP termékek szürkemarketingjéhez vezethetnek. A szerződéses dolgozóknak 
azonnal jelenteniük kell minden szürkemarketingre utaló tevékenységet a munkáltatónak, 
valamint a HP Ethics and Compliance Office (etikai és megfelelőségi irodája) felé. 



   
 

 

 

A nemzetközi kereskedelmi törvények betartása 
 
A szerződéses dolgozóknak meg kell ismerniük és be kell tartaniuk a HP globális 
kereskedelemre vonatkozó irányelveit és folyamatait, és ügyelniük kell arra, hogy a HP 
termékeit, szolgáltatásait és technológiáját nem szabad importálni, exportálni, illetve 
áthelyezni amennyiben a művelet a vonatkozó törvénybe ütközik. 
 

Bennfentes kereskedés 
 
A feltételes foglalkoztatottak időnként lényeges, nem nyilvános információhoz juthatnak, 
amely a HP üzletmenetére vonatkozik, és amelyet egy észszerűen eljáró befektető fontosnak 
tartana annak eldöntéséhez, hogy értékpapírt vegyen, adjon el vagy tartson, és amely 
információ még nem lett közzétéve. A részvényekkel való kereskedelem vagy az utóbbi 
indukálása lényeges, nem nyilvános információ alapján, az ügylet nagyságrendjére vagy a 
kereskedő földrajzi helyzetére tekintet nélkül, az USA értékpapírokra vonatkozó 
jogszabályaiba, és a körülményektől függően, más országok jogszabályaiba ütközik. Bárki, aki 
e jogszabályokat megsérti, súlyos polgári jogi és büntetőjogi szankciók alanya lehet. 
 

Más országokban végzett munka 
 
Ha egy feltételes foglalkoztatott a saját országán kívül végez a HP üzletviteléhez kapcsolódó 
munkát, az állományon kívüli dolgozó köteles megfelelni a vonatkozó bevándorlási 
jogszabályoknak és beszerezni a megfelelő engedélyeket (beleértve a munkavállalási 
engedélyeket és vízumokat) minden országban, ahol üzleti tevékenységet végez vagy 
dolgozik. 
 

Kommunikáció a sajtóval, illetve a médiával 
 
Feltételes foglalkoztatottak nem nyilatkozhatnak a médiának a HP nevében. A befektetőkkel, 
elemzőkkel vagy a médiával a HP üzleti tevékenységéről folytatott minden kommunikációt 
először jóvá kell hagyatni a HP Befektetői Kapcsolatok, Vállalati Kommunikáció részleggel 
vagy más illetékes HP kommunikációs szakértőkkel. Ha a hírmédia tagja felveszi Önnel a 
kapcsolatot, a megkeresést irányítsa közvetlenül a HP PR részlegéhez: 
mediarelations@hp.com  
 
Személyes adatok védelme 
 
A feltételes foglalkoztatottak kötelesek a HP személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályzatát és adatvédelmi gyakorlatát követni a HP üzletviteléhez kapcsolódó munkájuk során 
és a HP vevők, üzleti partnerek, munkavállalók és más természetes személyek azonosítására 
alkalmas adatait tároló vagy magában foglaló online és offline rendszerek, eljárások, termékek és 
szolgáltatások használata során. A személyes adat fogalma magában foglalja az olyan adatot, 
amelyek alapján azonosítani lehet vagy meg lehet találni azt a személyt, akire az adatok 
vonatkoznak. 
 
 
 

mailto:mediarelations@hp.com


   
 

 

Felhívás és hirdetés tilalma 
 
A feltételes foglalkoztatottak a HP munkavállalók munkaidejében a HP munkavállalóihoz 
nem intézhetnek felhívást vagy hirdetést a HP-s megbízatásukkal össze nem függő 
témában. A feltételes foglalkoztatottak nem terjeszthetnek olyan irodalmat vagy egyéb 
anyagot a HP munkaterületén, illetve nem intézhetnek felhívást vagy osztogathatnak 
anyagokat a HP-s megbízatásukkal össze nem függő okból, a jótékonykodást is ideértve. 
 

Együttműködés belső vizsgálatok és auditok során 
 
A szerződéses dolgozóknak teljes mértékben és őszintén együtt kell működniük valamennyi 
belső HP kivizsgálás és audit során, illetve a kivizsgálásra vagy auditra való válaszadás során 
be kell nyújtaniuk az összes vonatkozó dokumentumot. A szerződéses dolgozók nem 
semmisíthetnek meg és nem változtathatnak meg egyetlen dokumentumot sem, és nem 
beszélhetnek a belső vizsgálatról senkivel sem a HP-n belül, sem kívül, hacsak nem erre a 
belső vizsgálatot végzők engedélyt adtak, vagy a kormányzati szervekkel való kommunikáció 
során, a helyi törvényeknek való megfelelés érdekében. 
 

További rendelkezések 
 
A jelen Feltételes foglalkoztatottak magatartási kódexét a feltételes foglalkoztatott 
foglalkoztatójának magatartási kódexével, illetve szabályzatával (feltéve, hogy van ilyen) 
együttesen kell értelmezni és alkalmazni. A fenti előírások nem teljes körűek. Tilos az olyan 
magatartás, amely megkérdőjelezheti HP elkötelezettségét a legmagasabb szintű üzleti 
etika és megfelelőség iránt. Ha valamely feltételes foglalkoztatottaknak kérdése van a jelen 
Feltételes foglalkoztatottak magatartási kódexével kapcsolatban, forduljon 
foglalkoztatójához, a HP vezetőségének tagjához vagy a HP etikai és törvényességi 
osztályához. 
 

A szabályszegések bejelentése 
 
A szerződéses dolgozóknak minden feltételezett etikátlanságot azonnal jelenteniük kell, 
beleértve az alkalmazottak, ügyfelek, alvállalkozók, partnerek és beszállítók etikátlanságát 
is.  
 
A szerződéses dolgozóknak jelentést kell tenniük a munkáltatójuknak és a HP vezetőség 
valamely tagjának, vagy a HP Ethics and Compliance Office (etikai és megfelelőségi 
irodája) felé. A HP nem tolerálja a retorziót azokkal szemben, akik észrevételt tesznek. 
 
A HP etikai és törvényességi osztályának elérhetőségei: 

• Telefon: Aggodalmai bejelentéséhez hívja bárhonnan a világon az országon belüli 
telefonszámot.  Az országon belüli telefonszámok listája itt található.   A telefonvonal a 
nap 24 órájában elérhető és támogatja a névtelen bejelentéseket. 

• Webes űrlap: Jelentse be aggodalmait a található webes űrlap-beküldési eszköz 
használatával.  Ez a módszer támogatja a névtelen bejelentéseket. 
 
 
 

https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconvercent.zendesk.com%2Fhc%2Fen-us%2Farticle_attachments%2F360037221052%2FConvercent_Hotline_Phone_Numbers_and_Greetings_8.28.19.pdf&data=02%7C01%7Cksantora%40morningtrans.com%7C322171e8c5784cef198e08d77cc6f810%7Cf42a8b9b18354551a0cfbf751e7d4f27%7C0%7C1%7C637115066323017809&sdata=MqrRkO0jICW%2F4uFPUdYEwqvYo8S98rp1lTL5VeKwxL8%3D&reserved=0
https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/05a42b7d-2f20-e911-80e9-000d3ab6ebad


   
 

 

• Postai küldemény:  
HP Inc. 
Ethics and Compliance Office  
Mailstop 1560 
1501 Page Mill Road 
Palo Alto, CA 94304-1112 
United States 
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