
Magatartási normák



2

Tartalomjegyzék

Üzenet elnök-vezérigazgatónktól .................... 3

Értékeink ........................................................ 4

Bevezetés ....................................................... 6
Magatartási normáink alkalmazhatósága 7
Normáink és a Fortive vállalati irányelvek vagy a 
vonatkozó jogszabályok közötti ellentmondás 7
Aggályok rendezése és szabályszegések  
jelentése – Tegyen bejelentést! 7
A bejelenetések kivizsgálása és a  
szabályszegések következményei 8
Megtorlásellenesség 9
További elvárások az igazgatók  
és a felettesek részéről 9

Kiváló csapatok, kiváló eredmények ............10
A kollégáink iránti tisztelet 11
Az érdekellentét felismerése és bejelentése 12
A beszállítókkal és az ügyfelekkel való kapcsolat 13
A versenytársakkal való kapcsolat 14
Az alkalmazottakkal való kapcsolat 14
Tisztességtelen módon történő személyes célú 
haszonszerzés  14
Ellátási láncunk szereplői és üzleti 
partnereink is kiváló csapatunk tagjai 14
A kiváló csapatok tisztességesen végzik  
munkájukat 15

Ügyfeleink sikere motivációt jelent 
innovatív munkánkhoz .................................. 16
Mások szellemi tulajdonjogának tiszteletben  
tartása 16 
Tisztességes verseny 17
Tisztességes és becsületes reklám és marketing 18
A vállalati számítógépes rendszerek és egyéb 
technológiák használata az innováció  
támogatásához vállalati tevékenységünk  
minden területén 19
A vesztegetés és a tisztességtelen  
kifizetések tilalma 20

Ajándékok és üzleti szórakoztatás felajánlása  
és elfogadása 20
Utazás felajánlása ügyfelek és más  
külső felek számára 21
Állami ügyfelekkel történő együttműködés 22
A nemzetközi kereskedelmi szabályozások  
betartása 22
A pénzmosás megelőzése 23

A Kaizen – mi e szerint élünk ....................... 24
Az integritás és a megfelelőség ösztönzése  
és fenntartása a Fortive-nál 25
A termékek és szolgáltatások minőségének, 
biztonságának és hatékonyságának növelése  
és fenntartása 25
Az orvostechnológiai termékek  
megfelelőségének biztosítása 26
A környezetvédelem és a fenntartható üzleti 
gyakorlatokösztönzése és fenntartása 26
Egészséges és biztonságos munkafeltételek  
biztosítása 27

Részvényeseink érdekeit is szem  
előtt tartjuk .................................................. 28
Hírnevünk megőrzése 29
A bennfentes kereskedelem és bizalmas 
információcsere tilalma 30
Átlátható könyvvitel és nyilvántartások 31
Adatkezelés- és megőrzés  32
Szellemi tulajdonjogaink védelme 32
A Fortive értékes tárgyi eszközeinek védelme 32
Tárgyi eszközök  33
Bizalmas információ  33
Vállalati lehetőségek  33
Politikai és jótékonysági tevékenységek  
és hozzájárulások 34

Magatartási normáinktól való eltekintés..... 35

A Fortive vállalati elérhetőségei .................. 36

A Fortive vállalati irányelvei ..........................37



3A Fortive magatartási normái

Üzenet elnök- 
vezérigazgatónktól
Tisztelt Fortive-alkalmazottak!

A Fortive elindításával különleges alkalmunk nyílik arra, hogy egy új, erős 
alapokra épülő, egyedülálló vállalatot hozzunk létre. A mögöttünk álló évek 
sikereinek legfontosabb alapelve az integritás és az etikus üzleti kapcsolatok iránti 
megingathatatlan elkötelezettségünk volt. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy 
helyesen cselekedjünk. Munkatársaink tehetsége, egyedülálló termékportfoliónk, 
valamint a Fortive vállalati rendszer iránti elkötelezettségünk mellett jövőbeli 
sikereink szempontjából elengedhetetlen a legszigorúbb etikai normák betartása is. 

A Fortive vállalati értékei azt mutatják meg, miként végezhetjük munkánkat 
tisztességes módon. „Kiváló csapatokat alkotunk, hogy kiváló eredményeket 
érhessünk el” – ezen célkitűzésünk fémjelzi a kiemelkedő teljesítmény iránti 
elkötelezettségünket, melyet etikus és tiszteletre épülő munkahelyi légkörben 
kívánunk elérni. „Ügyfeleink sikere motivációt jelent innovatív munkánkhoz” – 
ez a gondolat azt bizonyítja, hogy döntéseink meghozatala során a legfontosabb 
szempont a minőség. Vállalatunk mind a 24 000 dolgozója vallja, hogy„Kaizen 
– mi e szerint élünk”, s ezen vállalás elkötelezetté tesz bennünket a folyamatos 
fejlődés iránt. Végül pedig az, hogy„Részvényeseink érdekeit is szem előtt tartjuk” 
hangsúlyozza, hogy valamennyi érdekelt fél – részvényes, ügyfél és kolléga – is 
szívesen vállal részt további, a legszigorúbb etikai normák szerint folytatott vállalati 
munkánkban.

Az alapelv továbbra is egyértelmű: Tisztességesen és becsületesen járunk el a 
Fortive képviseletében végzett munkánk során. Ezt azonban nem mindig könnyű 
betartani napjaink összetett, nemzetközi üzleti és jogi környezetében. A következő 
Fortive magatartási normák útmutatást nyújtanak a vállalati és a személyes 
magatartáshoz, ám nem fedhetnek le minden helyzetet. Mind a Fortive, mind az Ön 
társvállalatánál számos munkatárs és erőforrás áll rendelkezésére, ha segítségre 
lenne szüksége: felettese, a jogi és megfelelőségi osztály, a személyzeti osztály, a 
belső audit részleg, valamint vezetőségi csoportunk és etikai ügyfélszolgálatunk. 
Tegyen bejelentést! Szeretnénk, ha megosztaná velünk véleményét. 

Mindig felmerülnek majd újabb kihívások – határidők, mutatók, vagy akár egy 
„kiskapu” –, nekünk azonban erősnek kell maradnunk ahhoz, hogy leküzdjük 
ezeket. Az etikus munkavégzés és az integritásra épülő vállalati kultúránk iránti 
elkötelezettség ott kell, hogy legyen minden előállított termékünkben, az 
egymással, ügyfeleinkkel és beszállítóinkkal való együttműködésünk során, illetve 
minden üzleti lehetőségben. Ezt ügyfeleink és üzletfeleink is elvárják tőlünk. 
Részvényeseink pedig egyenesen megkövetelik. Mi így végezzük a munkánkat.

A kiváló csapatok tisztességesen végzik munkájukat. A Fortive integritásra és 
megfelelőségre épülő vállalati kultúráját akkor tarthatjuk fenn és erősíthetjük 
tovább, ha mindannyian tisztességesen, becsületesen és a vonatkozó jogszabályok 
betartásával végezzük munkánkat. Köszönjük, hogy Ön is részt vállal ebben.

Jim Lico
elnök és 

vezérigazgató
2016. május
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Kiváló csapatok,  
kiváló eredmények
•  Csapatunk tagjai elkötelezettek az iránt, hogy létfontosságú technológiák kidolgozásával 

megoldást találjunk a világ legnagyobb kihívásaira. 

•  Folyamatosan fejlesztjük magunkat és csapatainkat egyaránt, és vállaljuk azokat a kihívásokat, 

amelyekből tanulhatunk, és amelyek gyorsabb fejlődést tesznek lehetővé. 

• Tényekre épülő, valódi megoldásokat keresünk, és nem hárítjuk másra a felelősséget.  

•  Betartjuk ígéreteinket, eredményeinket pedig nem befolyásolja a politika és a bürokrácia. 

•  Másokkal szemben tisztességes és tiszteletteljes módon járunk el.  

Értékeink
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Ügyfeleink sikere motivációt jelent innovatív 
munkánkhoz
• A minőség mindig a legfontosabb!

• Kreativitásunk és pontosságunk viszi előre ügyfeleink termékeit, szolgáltatásait és folyamatait.  

•  Olyan innovatív megoldások kigondolására, kidolgozására és megvalósítására törekszünk, 

amelyek jobb üzleti megoldásokat biztosítanak, és amelyekből még többet tanulhatunk. 

•  Előnyben részesítjük a megszokottól eltérő megoldásokat, legyen szó akár kisebb vagy nagyobb 

projektről. 

• Gondolkodásunkat ügyfeleink visszajelzései vezérlik.

A Kaizen – mi e szerint élünk 
Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy jobb módszereket találjunk. 

 A folyamatos fejlődés iránti szenvedélyünknek hála egyszerre kínálhatjuk a biztos alapokra épülő 

vállalat és az innovatív gondolkodásmód nyújtotta előnyöket. 

A Fortive üzleti rendszer (Fortive Business System, FBS) vállalati kultúránk alappillére.  

Az FBS egy olyan széles spektrumú eszközrendszer, melyre támaszkodva még tovább 

fejleszthetjük és bővíthetjük munkánkat.

 A minden területre kiterjedő, többször is végrehatjható folyamatok kiváló minőséget, teljesítményt 

és költséghatékonyságot biztosítanak, így teljesíthetjük ügyfeleink elvárásait.

Részvényeseink érdekeit is szem előtt tartjuk
 Ott hajtunk végre tőkebekfektetést, ahol a leghatékonyabban reagálhatunk a piaci igényekre  

mind külső, mind vállalati szempontból. 

 A haszon fontos, mert hosszú távon csak erre alapozva nyújthatunk vonzó lehetőséget érdekelt 

feleink – részvényeseink és alkalmazottaink – számára, illetve csak így őrizhetjük meg hűségüket.
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Bevezetés
Alapvetően fontos a Fortive sikere szempontjából, hogy a Fortive valamennyi 
alkalmazottja a legszigorúbb integritási normákkal, a vonatkozó jogszabályokkal és 
irányelvekkel összhangban járjon el. A Fortive magatartási normái ezen alapvető elvárást 
képviselik, és konkrét útmutatást nyújtanak ahhoz, miként reagálhatunk a Fortive 
vállalat normál üzletvitele során gyakran felmerülő, integritással és megfelelőséggel 
kapcsolatos kérdésekre. A magatartási normák ismertetik azon elérhetőségeket is, ahová 
alkalmazottaink az integritással és megfelelőséggel kapcsolatos kérdésekkel fordulhatnak 
abban az esetben, ha magatartási normáink nem tartalmaznak konkrét választ.
 
A megfelelő, tisztességes, valamint a vonatkozó jogszabályokkal és irányelvekkel 
összhangban történő üzleti döntéshozatal által megőrizhetjük érdekelt feleink – 
részvényeseink, ügyfeleink, üzleti partnereink, valamint azon közösségek, melyekben 
munkánkat végezzük – által megszavazott bizalmat, és megalapozhatjuk jövőbeli sikereinket.
 
A magatartási normák tanulmányozása során tartsa szem előtt az alábbi meghatározásokat:
A „Fortive” és a „Fortive vállalat” vagy „Fortive vállalatok” a Fortive Corporation és a Fortive 
Corporation vállalatcsoport valamennyi vállalatát jelenti a világ minden táján, függetlenül 
attól, hogy közvetett vagy közvetlen leányvállalatként működik-e. 

Az „alkalmazott” a Fortive vállalatok valamennyi dolgozóját (a tisztviselőket is beleértve), 
valamint a Fortive vállalatok nevében eljáró Fortive vállalati igazgatókat is jelenti.
 
A Fortive magatartási normái időnként módosításra kerülnek. Az aktuális verzió mindig 
megtekinthető a Fortive Connect weboldalon.
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Magatartási normáink  
alkalmazhatósága 
Magatartási normáink a Fortive vállalatok valamennyi alkalmazottjára vonatkoznak világszerte. Előfordulhat, 
hogy alkalmazottként igazolnia kell magatartási normáink elolvasását, megértését és betartását, ám ezen 
normákat akkor is be kell tartania, ha ezt nem igazolta vissza. Képviselőinktől, független alvállalkozóinktól, 
tanácsadóinktól, beszállítóinktól, üzleti partnereinktől és a vállalati munkánkban részt vevő további partnerektől 
is elvárjuk, hogy ugyanolyan szintű integritás és megfelelőség mellett végezzék munkájukat, mint amelyet 
magatartási normáinkban alkalmazottainktól megkövetelünk.

Normáink és a Fortive vállalati irányelvek 
vagy a vonatkozó jogszabályok közötti 
ellentmondás
A Fortive vállalatok a világ több pontján végzik munkájukat, és több különböző jogszabály vonatkozik rájuk. 
A Fortive vállalatok – a helyi körülményeknek megfelelően – saját irányelveket is kidolgoznak. Abban az 
esetben, ha a vonatkozó jogszabályok ellentmondanak magatartási normáink vagy a Fortive vállalati irányelv 
előírásainak, illetve további jogokat vagy mentességet biztosítanak az alkalmazottak számára, a törvény az 
irányadó, az érintett alkalmazottakat pedig megilletik ezen további jogok vagy mentességek. Ha egy Fortive 
vállalati irányelv és magatartási normáink között ellentmondás merül fel, nem a Fortive vállalati irányelvet, 
hanem magatartási normáinkat kell követnie. Tilos olyan üzleti szokások vagy gyakorlatok alkalmazása, amelyek 
ellentmondanak magatartási normáinknak vagy a Fortive vállalati irányelvének (kivéve, ha azt helyi jogszabály 
írja elő).

Aggályok rendezése és szabályszegések 
jelentése – Tegyen bejelentést!
Magatartási normáink és a Fortive irányelvei számos olyan, integritással és megfelelőséggel kapcsolatos  
kérdést lefednek, amelyek a normál üzletvitel során felmerülhetnek. Egy integritással és megfelelőséggel 
kapcsolatos probléma rendezése során – függetlenül attól, hogy Önnek vagy egy másik alkalmazottnak kell 
döntést hoznia – útmutatásként tekintse át magatartási normáinkat és a Fortive többi irányelvét. Ha még mindig 
nem biztos a megfelelő döntésben, beszélje meg a problémát közvetlen felettesével vagy az osztályvezetővel, 
egy magasabb beosztású igazgatóval vagy felettessel, a Fortive vállalat személyzeti vagy jogi osztályának 
munkatársával vagy a Fortive Corporation személyzeti, jogi vagy belső audit részlegénak munkatársával.
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Ha úgy véli, hogy szabályszegés történt vagy fog történni egy jogszabály, magatartási normáink vagy a Fortive bármely 
irányelve kapcsán, tegyen bejelentést!  A tényleges vagy esetleges szabályszegésről közvetlen felettese vagy igazgatója 
felé tehet bejelentést, illetve az alábbiak egyikéhez fordulhat:

• Egy másik felettes vagy igazgató a Fortive vállalatnál
• A Fortive vállalat személyzeti vagy jogi osztálya
• A Fortive belső audit részlegének bármely munkatársa
• A Fortive Corporation személyzeti vagy jogi osztálya
• A Fortive integritási és megfelelőségi segélyvonala: fortive.ethicspoint.com
• A Fortive Corporation igazgatótanácsának bármely tagja

Alkalmazottainkat arra bátorítjuk, hogy tegyék fel kérdéseiket, ha bármilyen integritással vagy megfelelőséggel 
kapcsolatos problémával szembesülnek, és elvárjuk, hogy azonnal jelentsék a jogszabályok, magatartási normáink vagy 
a Fortive irányelveinek megsértével kapcsolatos tényleges vagy esetleges problémákat, kivéve, ha a helyi jogszabályok 
eltérően rendelkeznek. Ha kérdést tesz fel, vagy egy szabályszegéssel kapcsolatos bejelentést hoz a vezetőség 
tudomására, Ön is hozzájárul, hogy a Fortive vállalat a legszigorúbb integritási és megfelelőségi normák szerint járjon el, 
és részt vállal jövőbeli sikereink megalapozásában. Íme néhány olyan szempont, melyet feltétlenül szem előtt kell tartani 
a szabályszegések jelentésekor:

• Az alkalmazottak nem tehetnek bejelentést szabályszegésről az ügyben érintett személy számára.
• Ha problémát vetett fel, és nem találtak megoldást, használjon a jelentéshez egyéb útvonalat.
• A hamis jelentések tudatos vagy megfontolatlan benyújtása fegyelmi eljáráshoz vezethet, amely akár felmondással is 

járhat (az alkalmazandó törvények és a munkaszerződés függvényében).

A Fortive integritási és megfelelőségi segélyvonalán név nélkül is tehet bejelentést, ha arra a helyi jogszabályok 
lehetőséget biztosítanak. Azonban felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben név nélkül tesz bejelentést, az 
korlátozhatja a Fortive lehetőségeit az ügy alapos kivizsgálásában. Ezért arra kérjük, hogy a bejelentés során részletes 
adatokat adjon meg, így ha lehet, a nevét is. 

A bejelentések kivizsgálása és a 
szabályszegések következményei
A jogszabályok, magatartási normáink, illetve a Fortive irányelveinek megsértésével kapcsolatban minden bejelentést 
kivizsgálunk. A szabályszegések kapcsán felelősnek talált alkalmazottak ellen – az adott körülményeknek és az 
alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő – fegyelmi intézkedés indul, amely akár elbocsátáshoz is vezethet. Az eset 
jellegétől függően az érintettek polgári- vagy büntetőjogi eljárás alá is vonhatóak.
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Megtorlásellenesség
Az integritással és megfelelőséggel kapcsolatos aggályok esetén mindig tartsa szem előtt, hogy a hallgatás 
nem használ, hanem árt vállalatunknak. Törekedjünk tehát olyan munkahelyi légkör kialakítására, melyben 
a jóhiszeműség elve alapján mindenki bizalommal kérhet útmutatást az integritással és megfelelőséggel 
kapcsolatos kérdésekről és a jelentéstételről, illetve a jogszabályok, magatartási normáink vagy a Fortive 
irányelveinek tényleges vagy gyanított megsértése kapcsán. A jóhiszeműség elve alapján történő jelentéstétel 
azt jelenti, hogy minden birtokában lévő információt közöl, a bejelentést pedig őszintén, becsületesen 
teszi, függetlenül attól, hogy a bejelentés kivizsgálása során kiderülhet-e bármilyen szabálytalanság. Ha 
úgy érzi, hogy egy jóhiszeműen tett bejelentése miatt megtorlást alkalmaznak Ön ellen, lépjen kapcsolatba 
munkatársainkkal az „Aggályok rendezése és szabályszegések jelentése” című fejezetben megadott 
elérhetőségeken.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megtorlást alkalmazó munkatársaink ellen – az adott körülményeknek és a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő – fegyelmi intézkedés indul, amely akár elbocsátáshoz is vezethet.

További elvárások az igazgatók  
és a felettesek részéről
Azon munkatársaink, akik más alkalmazottak felettesei vagy igazgatói, a Fortive vállalat vezető beosztású 
alkalmazottjai, akiktől elvárjuk, hogy példamutató magatartást tanúsítsanak magatartási normáink kapcsán, 
szóban és tetteikkel egyaránt, illetve olyan magatartásmodellt képviseljenek, melyet alkalmazottaink 
követhetnek. Ha Ön más alkalmazottak felettese vagy igazgatója:  

• Soha ne hunyjon szemet a jogszerűtlen magatartás, magatartási normáink és a vonatkozó Fortive 
vállalati irányelvek megsértése, illetve beosztottjai olyan magatartása kapcsán, amely nem felel meg az 
alkalmazottakkal szemben támasztott, szigorú integritási és megfelelőségi követelményeinknek.

• Gondoskodjon arról, hogy beosztottjai ismerjék magatartási normáinkat, a rájuk vonatkozó Fortive vállalati 
irányelveket, valamint az integritásra és megfelelőségre épülő szilárd vállalati kultúránk fontosságát.

• Olyan munkahelyi légkört alakítson ki, melyben az alkalmazottak bátran megbeszélhetik magatartási 
normáinkat, a vonatkozó jogszabályokat és a Fortive vállalati irányelveket, illetve hangot adhatnak 
aggályaiknak. 

• Azonnal jelentse a Fortive valamely magasabb beosztású vezetője számára, ha beosztottja egy integritással 
vagy megfelelőséggel kapcsolatos aggályról tájákoztatja, és személyesen gondoskodjon arról, hogy az esetet 
független módon kivizsgálják, és rendezzék a problémát.

• Soha ne alkalmazzon megtorlást olyan munkatárssal szemben, aki jóhiszeműen tesz bejelentést egy 
tényleges vagy gyanított szabálytalansággal kapcsolatos aggályáról, és hozzon megfelelő fegyelmi 
intézkedéseket azok ellen, akik megtorlást alkalmaznak, vagy arra engedélyt adnak.
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Kiváló csapatok, kiváló 
eredmények 
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A kollégáink iránti tisztelet
A Fortive vállalatnál elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy minden kollégánkkal szemben tisztelettel, az emberi 
méltóság és méltányosság elve alapján bánjunk. Ennek érdekében olyan pozitív munkahelyi légkört biztosítunk, 
melyben nem tolerálhatjuk a diszkriminációt és a zaklatást. Tiszteletben tartjuk a munkavégzésre vonatkozó 
valamennyi jogszabályt.
 
Függetlenül a munkavégzés helyszínétől, a munkaviszonnyal kapcsolatos döntéseket kizárólag a szakmai 
háttérre alapozva hozzuk meg, a következő szempontoktól függetlenül: etnikai hovatartozás, bőrszín, 
nemzeti hovatartozás, vallási meggyőződés, nem, életkor, családi állapot, fogyatékosság, veterán státusz, 
állampolgárság, nemi beállítottság vagy nemi identitás. A Fortive munkahelyek mentesek a zaklatás minden 
formájától. Bár a zaklatás jogi definíciója országonként eltérő lehet, a Fortive vállalatnál „zaklatásnak” számít 
a munkatársak felé irányuló bármely nemkívánatos magatartás, amely félelmet kelt, ellenséges hangulatot 
vagy kellemetlen munkahelyi légkört teremt. Fontos, hogy nem csak a fizikális tettek számíthatnak zaklatásnak, 
hanem akár egy szóbeli megnyilvánulás vagy írott üzenet is, személyesen vagy más módon közvetítve, például 
e-mailben. A zaklatás nem csak szexuális jellegű lehet. Támadó jellegű magatartásnak minősülhet a szexuális 
céllal történő közeledés, a rasszista kijelentések, a negatív hangvételű megjegyzések vagy viccek bizonyos 
témákról, például etnikai származás vagy hovatartozás, vallási meggyőződés vagy nemi beállítottság. A 
Fortive vállalatok nem tolerálják az ilyen jellegű magatartást, függetlenül attól, hogy az adott ország helyileg 
alkalmazandó jogszabályai törvénytelennek minősítik-e azt, vagy sem.

A Fortive minden vállalata betartja a munkabérekre és munkaórák számára vonatkozó valamennyi jogszabályt 
is, így világszerte igazságos és tisztességes munkahelyi gyakorlatokat alkalmazhatunk. A Fortive vállalatok 
nem alkalmazhatnak kiskorúakat vagy kényszermunkát, illetve nem folytathatnak tudatosan üzletvitelt ilyen 
gyakorlatot folytató beszállítóval vagy üzleti partnerrel. 

Valamennyi alkalmazott felé elvárás, hogy a jól átgondolt és szakmai szempontból kifogástalan kommunikáció 
útján hozzájáruljon a pozitív munkahelyi légkör fenntartásához. Kerülnünk kell a túlzásokat, a méltatlan 
megjegyzéseket, a találgatásokat vagy a nem helyénvaló kijelentéseket személyekről vagy vállalatokról, 
e-mailek, belső feljegyzések, emlékeztetők, hivatalos jelentések, továbbá egyéb kommunikáció és a 
nyilvántartás során is.

Ezen alapelvek betartásával mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy még kiválóbb munkahelyen 
dolgozhassunk. Ezáltal tehetséges, sokrétű szaktudást, tapasztalatot és személyes háttért ötvöző 
munkatársakkal dolgozhatunk együtt, amely végső soron hozzájárul a Fortive sikeréhez. 

Ha olyan helyzetről szerez tudomást, amely sérti ezen alapelvek bármelyikét, tegyen bejelentést aggályáról 
munkatársainknak az „Aggályok rendezése és szabályszegések jelentése” című fejezetben megadott 
elérhetőségeken. Ne feledje, a Fortive nem engedélyezi megtorlás alkalmazását azon alkalmazottakkal 
szemben, akik jóhiszeműen tesznek bejelentést egy aggályról.
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A munkatársaink iránti tisztelet azt is jelenti, hogy tiszteletben tartjuk egymás magánéletét. Alkalmazottként 
gyakran adunk meg személyes adatokat – például elérhetőségeinket és béradatainkat – a Fortive vállalatok 
számára. A Fortive vállalatok nyilvántartanak rólunk bizonyos személyes adatokat, például munkabér-
adatainkat. A vonatkozó jogszabályok, többek között a helyi adatvédelmi jogszabályok alapján valamennyien 
felelősek vagyunk munkatársaink bizalmas személyes adatainak védelméért és tiszteletben tartásáért. Ha 
munkája során ilyen típusú személyes adatokkal dolgozik, körültekintően kell eljárnia az adatok védelme 
érdekében, és csak akkor használja azokat, ha munkaköri feladataihoz szükséges. A munkaviszonnyal, például 
a munkareferenciákkal kapcsolatos kérdések esetén forduljon a személyzeti osztályhoz. További információért 
kérjük, tekintse át a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelvet a Fortive Connect weboldán.

Juana osztálya az elmúlt néhány hétben több jelentkezőt is meghallgatott egy meghirdetett pozíció 
kapcsán. Jól tudja, hogy vállalata szeretné mihamarabb betölteni a meghirdetett pozíciót. Véletlenül 
meghallja, hogy felettese gúnyos megjegyzést tesz az egyik jelentkező etnikai hovatartozása és egy 
másik jelentkező neme kapcsán. Biztos benne, hogy csak vicc volt részéről, ám aggasztja, hogy 
felettese megnyilvánulása diszkriminatív lehet, és emiatt nem vette fel egyik jelentkezőt sem. Mit 
tegyen?

A legkiválóbb munkaerő-háttér biztosítása érdekében minden Fortive-alkalmazottól elvárás, hogy  
nyitott legyen a diverzitás iránt, és egyenlő lehetőségeket biztosítson minden szakképzett személy 
számára, etnikai hovatartozásától vagy nemétől, illetve bármely más, jogi védelem alatt álló 
személyes jellemvonástól függetlenül. Juana főnökének gúnyolódása kellemetlen munkahelyi 
légkört teremtett, és azt is jelezheti, hogy döntéseit nem szakmai, hanem személyes szempontok 
alapján hozza. Juanának jelentie kell aggályát munkatársainknak az „Aggályok rendezése és 
szabályszegések jelentése” című fejezetben megadott elérhetőségeken.

Az érdekellentét felismerése  
és bejelentése
„Érdekellentét” akkor áll fenn, ha egy alkalmazott személyes érdekei ténylegesen vagy látszólag ellentétbe 
kerülnek a Fortive vállalat érdekeivel. Ilyen összeférhetetlenség akkor fordulhat elő, ha egy alkalmazott 
olyan lépéseket tesz, illetve olyan érdeke merül fel, amely megnehezíti számára, hogy objektív módon és 
hatékonyan végezze munkáját a Fortive vállalatnál. Érdekellentét akkor is felmerülhet, ha egy alkalmazott vagy 
valamely családtagja tisztességtelen módon jut személyes előnyhöz a Fortive vállalatnál betöltött pozíciójából 
kifolyólag. Az alkalmazottak nem tölthetnek be olyan munkakört a Fortive vállalatnál, illetve nem vehetnek részt 
olyan döntéshozatalban, amely érdekellentétet jelent, kivéve, ha az összeférhetetlenségről tájékoztatják az 
alkalmazott felettesét, aki eldöntheti, hogy az alkalmazott részt vehet-e a folyamatban. Az alkalmazottnak pedig 
el kell végeznie a felettese által az összeférhetetlenség hatásainak csökkentése érdekében előírt folyamatokat.

A Fortive vállalat alelnökét, illetve a felsővezetőket érintő érdekellentétekről tájékoztatni kell a Fortive 
Corporation jogtanácsosát, vagy az elnök-vezérigazgatót, és javaslatot kell kérni annak megítéléséhez, hogy 
az adott helyzetben felmerülhet-e tényleges vagy potenciális érdekellentét, illetve hogy milyen lépéseket kell 
tenni.

A következő fejezetekben útmutatást nyújtunk az érdekellentéttel kapcsolatos, leggyakrabban előforduló 
helyzetekre.
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A beszállítókkal és az ügyfelekkel való  
kapcsolat
Érdekellentét merül fel, ha Önnek, közeli ismerősének vagy rokonának pénzügyi érdeke fűződik ahhoz, hogy 
egy cég a Fortive vállalatnak értékesítsen vagy tőle vásároljon. A helyzetből kifolyólag előfordulhat, hogy 
Önnek, közeli ismerősének vagy rokonának nem áll érdekében, hogy a lehető legjobb árajánlatot szerezze 
meg a Fortive vállalat számára. Ilyen esetben nem végezheti tovább munkáját a Fortive vállalatnál betöltött 
munkakörében, illetve nem vehet részt olyan cégekkel kapcsolatos vállalati döntésekben, melyhez Önnek, 
közeli ismerősének vagy rokonának érdekeltsége fűződik, kivéve, ha az összeférhetetlenségről tájékoztatja 
felettesét, és az érdekellentét hatásait csökkenteni tudják.
 
Ilyen érdekellentét lehet például:
 
• Egy alkalmazott házastársa jutalékot kap a Fortive vállalat számára történő ingatlanértékesítés után
• Egy alkalmazott olyan beszállítót választ, melyben rokona tulajdonos, partner, igazgató, tisztviselő vagy 

alkalmazott
• Egy alkalmazott forgalmazói megállapodást köt azzal a forgalmazóval, aki pénzt adott kölcsön az alkalmazott 

számára
• Egy alkalmazott egy, a Fortive vállalattal üzleti kapcsolatban álló beszállító vagy ügyfél vállalat alkalmazottja, 

tisztviselője vagy tulajdonosa

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy nem számít érdekellentétnek, ha az alkalmazott egy a Fortive vállalattal üzleti 
kapcsolatban álló nyilvánosan működő társasággal áll pénzügyi kapcsolatban, feltéve, hogy az alkalmazott 
érdekeltsége a nyilvánosan forgalmazott értékpapíroknak (például törzsrészvények vagy elsőbbségi 
részvények) a nyilvánosan működő társaság szokásos üzletmenete, illetve a standard üzleti szabályzat alapján 
nyújtott osztály és/vagy hitel kevesebb, mint két százalékának megfelelő tulajdonjogára korlátozódik (például a 
Fortive vállalattal üzleti kapcsolatban álló banknál felvett lakáskölcsön).

Veronique férje annak a magánvállalatnak az elnöke, amely nyersanyagokat kínál a Fortive vállalat 
számára. A vállalata jó hírnévvel rendelkezik, és nagyon alacsony árakat kínál. A döntést nem 
Veronique fogja meghozni, ám ő is tagja annak a csapatnak, amely a lehetséges beszállítókat 
értékeli. Veronique őszintén úgy gondolja, hogy férje vállalata a legmegfelelőbb beszállító, és nem 
szeretné kockáztatni a vállalat lehetőségeit a szerződés elnyerésével kapcsolatban. Fel kell-e fednie 
ezt az érdekellentétet?

Igen, Veronique-nak mindenképpen tájékoztatnia kell erről felettesét. Személyes kapcsolata 
megnehezítheti számára, hogy munkaköri feladatai ellátása során objektív és részrehajlástól mentes 
döntést hozzon. Tájékoztatnia kell felettesét a helyzetről, és azonnal ki kell lépnie a férje vállalatával 
kapcsolatos döntéshozatali folyamatból.
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A versenytársakkal való kapcsolat
A Fortive vállalatnál való munkaviszony során nem vállalhat munkát olyan külső vállalatnál, amely versenyben 
áll a Fortive vállalattal. Továbbá nem indíthat vagy támogathat olyan üzleti tevékenységet, amely konkurenciát 
jelent vagy jelentene bármely Fortive vállalat számára. Amennyiben ilyen helyzet jut tudomására, 
azonnal jelentenie kell az „Aggályok rendezése és szabályszegések jelentése” című fejezetben megadott 
elérhetőségeken, kivéve, ha a helyi jogszabályok eltérő módon rendelkeznek.

Az alkalmazottakkal való kapcsolat
Érdekellentétről beszélünk, ha egy alkalmazottnak olyan személyes kapcsolata áll fenn, amely ténylegesen 
vagy látszólag befolyásolja üzleti döntéseit. Érdekellentétnek számít például, ha egy alkalmazott közvetlen 
rokonának felettese, illetve közvetlen rokona saját beosztottja, kivéve, ha erről jelentést tett, majd minden 
szükséges követelmény teljesítése után jóváhagyást kapott. „Közvetlen rokon” többek között a házastárs, 
élettárs, gyermek, mostohagyermek, szülő, mostohaszülő, testvér, házasság útján szerzett és az érintettel egy 
háztartásban élő rokonok.

Jogosulatlan, személyes célú 
haszonszerzés
Érdekellentétnek számít az is, ha egy alkalmazott külső fél részéről, a Fortive vállalatnál betöltött pozíciójából 
kifolyólag jut személyes előnyhöz (például olyan különleges árengedmény vagy egyéb előnyök az alkalmazott 
vagy az alkalmazott rokona számára, amelyre mások nem jogosultak), illetve ha egy alkalmazott a Fortive 
vállalattal folytatott tranzakció kapcsán, például a Fortive vállalattól kapott hitel vagy valamilyen garancia 
folytán jut közvetlen előnyhöz.

Ne feledje, hogy egy tényleges vagy potenciális érdekellentét fennállása nem feltétlenül jelenti magatartási 
normáink megsértését. Ha azonban továbbra is ellátja a Fortive vállalatnál betöltött munkakörét, illetve részt 
vesz érdekellentétet jelentő döntésekben, és ezt nem jelenti, azzal szabályszegést követ el. Ha úgy véli, hogy 
esetlegesen érdekellentétbe került, azonnal jelentenie kell aggályát felettese számára.

Ellátási láncunk szereplői és üzleti 
partnereink is kiváló csapatunk tagjai
Ellátási láncunk tagjaival és üzleti partnereinkkel való kapcsolatunk alapvetően fontos sikerünk szempontjából. 
Olyan üzletfelekkel igyekszünk kapcsolatot kialakítani, akik hasonló értékek szerint végzik munkájukat, és 
elvárjuk, hogy a Fortive vállalattal való munka során betartsák normáinkat. A beszállítóink felé támasztott 
követelményeinket a Fortive beszállítói magatartási kódex című dokumentumban ismertetjük.

Mindenkor gondoskodnunk kell a beszállítóinktól és más üzletfeleinktől kapott bizalmas információk 
védelméről. Ide tartoznak a beszállítóinktól és más üzletfeleinktől kapott, külső felekre vonatkozó információk 
is. Ezen információkat soha nem oszthatjuk meg más külső felekkel, és soha ne hozzuk olyan kollégák 
tudomására, akiknek munkájuk során nincs szükségük ezek ismeretére. 
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Ha valamely üzleti partnerünk nem teljesíti elvárásainkat, az veszélybe sodorhatja a Fortive jó hírnevét is. 
Fontos, hogy gondoskodjunk a Fortive jó hírnevéről azáltal, hogy jelentést teszünk minden olyan helyzetről, 
amelyben ezen külső felek látszólag jogszerűtlen vagy tisztességtelen módon járnak el a vállalatunkat is érintő 
folyamatok során. Ha arra gyanakszik, illetve szemtanúja olyan helyzetnek, melyben egy külső üzleti partner 
ténylegesen vagy látszólag ilyen magatartást tanúsít, azonnal jelentse felettese számára, kivéve, ha a helyi 
jogszabályok arról eltérő módon rendelkeznek.

A kiváló csapatok tisztességesen végzik 
munkájukat
A Fortive vállalatnál kiváló csapataink a szabályok szigorú betartásával érik el sikereiket. A szabályok 
betartásának fontos feltétele, hogy tudjuk, mikor intézkedhetünk saját jogkörben, illetve mikor van szükség 
jóváhagyásra egy intézkedés előtt. Amikor arról döntünk, hogy mikor és milyen lépést tegyünk, tartsuk szem 
előtt az alábbi szabályokat:

• Kizárólag a Fortive Corporation tisztviselői rendelkeznek aláírási vagy szerződéskötési jogkörrel a Fortive 
Corporation nevében, illetve csak ők adhatnak engedélyt erre mások számára.

• A Fortive vállalatok szerződéskötésre vonatkozó folyamatainak célja, hogy védelmet biztosítsanak a 
Fortive vállalat vagyona számára, és megfelelő kontrollokat biztosítsanak hatékony üzletvitelünkhöz. Ezen 
folyamatokon belül bizonyos szervezetek vagy vezetői szintek számára jól körülhatárolt jogkört írhatunk 
elő az árképzés és bizonyos egyéb szerződéses feltételek kapcsán. Előfordulhat, hogy kizárólag bizonyos 
munkakörök vagy munkatársak rendelkeznek aláírási jogkörrel és vásárlási jogkörrel. Tilos az ezen folyamatok 
megkerülésével, egyéb módon történő üzletkötés útján történő kötelezettségvállalás.

• Az alkalmazottak számára közvetlen előnyt nyújtó juttatással vagy munkaviszonnyal kapcsolatos intézkedések 
esetén többszintű jóváhagyás szükséges, ami azt jelenti, hogy azt az intézkedést az alkalmazott felettesének 
a felettese is jóvá kell, hogy hagyja.  Ilyen jóváhagyást igénylő, juttatással vagy munkaviszonnyal kapcsolatos 
döntés lehet például egy alkalmazott alapfizetésének emelése, az alkalmazott számára ösztönző jellegű 
juttatás megítélése vagy az összeg emelése, valamint egy alkalmazott felvétele vagy előléptetése.

Ha bármikor kétsége van azzal kapcsolatban, hogy rendelkezik-e aláírási jogkörrel vagy intézkedhet-e a Fortive 
vállalat nevében, először mindenképp ellenőrizze, hogy megfelelő jogkörrel rendelkezik-e, illetve kérjen 
jóváhagyást az adott intézkedés meghozatalára felhatalmazással rendelkező alkalmazottól.

Minden alkalmazott köteles tisztességes módon eljárni a Fortive vállalat ügyfeleivel, beszállítóival, 
versenytársaival és saját kollégáival. Egyetlen alkalmazott sem származtathat tisztességtelen előnyt 
manipuláció, adatok elfedése, bizalmas információval történő visszaélés, lényeges tények elferdítése, illetve 
bármely egyéb tisztességtelen üzletkötési gyakorlat révén. 
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Ügyfeleink sikere motivációt 
jelent innovatív munkánkhoz

Mások szellemi tulajdonjogát mindenkor 
tiszteletben kell tartanunk. 

A Fortive vállalat tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait. A Fortive vállalat külső vagy belső üzleti 
tevékenysége során minden külső féllel kapcsolatos tartalmat a vonatkozó érvényes engedélyekben vagy 
egyéb felhasználási jogokban rögzített konkrét feltételeknek megfelelően kell felhasználni. Ha bármikor kétsége 
lenne azzal kapcsolatban, hogy vállalata rendelkezik-e egy külső féltől származó tartalom felhasználásának 
jogával, kérjen útmutatást a vállalat jogi csoportjától, vagy a Fortive Corporation jogi osztályától.

A harmadik fél szabadalmakkal, szerzői jogokkal, kereskedelmi titkokkal, találmányokkal vagy külső felek 
egyéb szellemi tulajdonával kapcsolatos kérdéseket továbbítsa a Fortive vállalat jogi csoportja vagy a Fortive 
Corporation jogi osztálya felé. 



17A Fortive magatartási normái

Tisztességes verseny
A Fortive vállalatok mindent megtesznek annak érdekében, hogy versenytársaikat megelőzve értékes piaci 
részesedéshez jussanak, ám mindezt kizárólag tisztességes verseny útján, a világszerte érvényben lévő 
versenytörvények betartásával kívánják elérni. A versenytörvények joghatóságonként eltérőek lehetnek, 
azonban minden esetben ugyanazt a célt szolgálják. Ezen jogszabályok a szabad piac védelmét és fenntartását 
célozzák, amely minőségi termékeket és szolgáltatásokat biztosít méltányos áron. Valamennyi Fortive vállalat 
és minden alkalmazott – a munkavégzés helyszínétől függetlenül – köteles betartani ezen jogszabályokat, 
melyeket gyakran „trösztellenes”, „monopóliumellenes” törvényeknek vagy „versenytörvényeknek” is neveznek.

Bizonyos helyzeteket el kell kerülnünk annak érdekében, hogy ne szegjük meg ezen törvényeket. Először 
is, soha ne beszéljünk versenytársakkal az árképzésről, illetve árakkal kapcsolatos információkról. Ez a nem 
hivatalos beszélgetésekre is vonatkozik. Soha ne kössön a piacok, az ügyfelek vagy területek felosztására 
vonatkozó hivatalos vagy nem hivatalos megállapodást versenytárssal, sem szóban, sem írásban. Ne beszéljen 
ügyfeleket, beszállítókat vagy versenytársakat érintő bojkottról. Ha egy versenytárs ilyen típusú beszélgetésbe 
vonja Önt, azonnal függessze fel a beszélgetést, jelentse az ügyet felettese számára, és dokumentálja lépéseit 
saját és a Fortive vállalat védelme érdekében. Ne feledje, hogy ugyanezen szabályok vonatkoznak a szakmai 
eseményekre is. A körülményektől függetlenül, még az összejátszás látszata is súlyos kockázatot jelenthet a 
Fortive vállalat számára.

A tisztességes versenyre vonatkozó jogszabályok nem tiltják számunkra, hogy versenytársainkról minél 
több információt szerezzünk. Ezen információkat azonban soha nem szerezhetjük meg jogszerűtlen vagy 
tisztességtelen módon. Nem vehetjük például alkalmazásba versenytársunk alkalmazottját azzal a céllal, 
hogy bizalmas információkat szerezzünk, illetve nem kérhetjük arra új alkalmazottunkat, hogy fedje fel volt 
munkaadójának bizalmas információit. Ugyancsak nem kérhetünk senkit olyan információ felfedésére, amelyet 
nem volna szabad megosztania velünk. Ha korábban más szervezetnél dolgozott, volt munkaadójának bizalmas 
információit ne fedje fel a Fortive vállalat, illetve annak egyetlen alkalmazottja számára sem.
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Jamal nemrég részt vett egy kereskedelmi kiállításon a Fortive vállalat képviseletében. A konferencia 
végén vacsorán vett részt, ahol az egyik versenytárs képviselője megemlítette neki, hogy vállalata 
áremelést fontolgat az ágazaton belül kialakuló nehézségek miatt. Jamal vállalata is érzékeli ezeket 
a problémákat. Megbeszélheti-e Jamal vállalata árképzéssel kapcsolatos terveit a versenytárs 
képviselőjével?

Nem. Soha, egyetlen versenytárssal sem beszélhetünk meg árképzéssel kapcsolatos információkat. 
Ez vonatkozik a versenytárs árképzési gyakorlataival vagy terveivel kapcsolatos információk 
megszerzésére (a nyilvánosan hozzáférhető információkon kívül), valamint saját árképzési terveink 
felfedésére is. Amint világosság válik az Ön számára, hogy a versenytárs ilyen témáról szeretne 
beszélni, szakítsa meg a beszélgetést, még akkor is, ha emiatt a vacsora közepén kell távoznia. 
Azonnal jelentse a történteket felettese számára, és dokumentálja, hogy milyen lépéseket tett.

Tisztességes és becsületes reklám  
és marketing
A Fortive vállalatok elkötelezettek az iránt, hogy termékeink előnyeinek ismertetése során őszintén és pontosan 
közöljék az információkat. Ebből kifolyólag termékeink, szolgáltatásaink és áraink megvitatása során az 
alkalmazottaktól elvárjuk, hogy őszinte és pontos adatokat adjanak meg.

A reklám vagy marketing munkaköröket betöltő alkalmazottak kötelesek megismerni a reklám- és 
marketingtevékenységekre vonatkozó valamennyi jogszabályt, illetve betartani ezek előírásait mindenhol, ahol 
termékeinkkel kapcsolatos reklám- vagy marketing tevékenység folyik.
 
Az orvosi vagy fogorvosi területeken érintett alkalmazottaknak különös körültekintéssel kell eljárniuk, mivel az 
ezen ágazatokban folyó marketing tevékenységekre nagyon sok szabály vonatkozik.
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A vállalati számítógépes rendszerek 
és egyéb technológiák használata 
az innováció támogatásához vállalati 
tevékenységünk minden területén
A Fortive vállalat számítógépes rendszereit, valamint a kapcsolódó alkalmazásokat és technológiákat a Fortive 
vállalatnál folytatott üzleti munkájához bocsátjuk rendelkezésére. Ezek olyan eszközök, melyek innovatív és 
hatékony munkánkat támogatják. Gondoskodnunk kell ezen rendszerek és alkalmazások, valamint az azokon 
tárolt adatok károsodása, módosítása, eltulajdonítása, valamint a csalás és a jogosultalan hozzáférés elleni 
védelemről.

Korlátozott mértékben személyes célra is felhasználhatjuk a Fortive vállalatnál rendelkezésünkre álló internetes 
kapcsolatot és az elektronikus kommunikációs alkalmazásokat, például a levelezőrendszert vagy az üzenetküldő 
rendszert, feltéve, hogy ezen személyes használat nem befolyásolja munkavégzésünket vagy a rendszerek 
vállalati célú felhasználását. 

Soha ne használja fel jogosulatlan, a szakmai normáknak nem megfelelő vagy jogszerűtlen célból, illetve a 
Fortive vállalatot esetlegesen kellemetlen helyzetbe hozó módon a Fortive vállalat tulajdonában lévő, illetve 
általa biztosított vagy előfizetett hardvereszközöket, szoftvert, szolgáltatást, előfizetést, alkalmazást vagy egyéb 
technológiákat. Ez részben azt is jelenti, hogy nem használhatja fel ezeket a következők céljából:

• illegális vagy visszaélésre alkalmas, illetve ellenséges hangvételű, profán, pornográf vagy szexuális tartalmú 
anyagok megtekintése, letöltése vagy továbbítása;

• olyan kommunikáció, amely zaklató vagy diszkriminatív hangvételűnek minősülhet;
• degradáló vagy bizalmas információk közlése bármely Fortive vállalatról vagy a Fortive vállalatok bármely 

ügyfeléről, üzletfeléről vagy beszállítójáról;
• szerzői jogvédelem alatt álló anyagok, kereskedelmi titkok, ügyféllel, alkalmazottal vagy marketinggel 

kapcsolatos, tulajdonjoghoz kötött pénzügyi információk, exportkontroll alatt álló adatok vagy hasonló 
anyagok engedély nélküli továbbítása vagy letöltése.

Ne tévessze szem elől, hogy a számítógépes rendszereink és a perifériás eszközök a Fortive vállalat tulajdonát 
képezik. A jogszabályok által megengedett maximális mértékig a Fortive vállalat tulajdonának minősülnek 
az ezen Fortive által biztosított számítógépek és perifériás eszközök használatával vagy ezeken keresztül 
létrehozott, továbbított, fogadott, tárolt vagy megtekintett üzenetek, anyagok és adatok, a vállalat pedig 
fenntartja a jogot, hogy monitorozza a hálózatain, számítógépes rendszerein és perifériás eszközein folytatott 
tevékenységeket.  Ez azt jelenti, hogy az alkalmazottak nem várhatják el adataik védelmét ezen rendszerek és 
anyagok kapcsán, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok eltérő módon rendelkeznek. Ebből kifolyólag rendkívül 
fontos, hogy mindannyian betartsuk magatartási normáinkat, és az ezen erőforrások megfelelő használatára 
vonatkozó Fortive vállalati irányelveket.
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A vesztegetés és a tisztességtelen 
kifizetések tilalma
Minden olyan országban, melyben üzleti tevékenységet folytatunk, érvényben vannak bizonyos vesztegetés- és 
korrupcióellenes törvények, és sok ország esetében a vesztegetésellenes törvények az országhatáron kívül folyó 
tevékenységekre is vonatkoznak. Kötelesek vagyunk betartani valamennyi vonatkozó törvényt. Mivel a Fortive 
Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett nyilvánosan működő társaság, külön oda kell figyelnünk az 
Egyesült Államok külföldi korrupt gyakorlatokra vonatkozó törvényében (Foreign Corrupt Practices Act, az FCPA) 
előírt, alábbi vesztegetésellenes követelményekre.

Országtól függetlenül ezen törvények alapvetően ugyanazon tiltásokat tartalmazzák: nem ajánlhatunk fel vagy 
adhatunk át vesztegetést, csúszópénzt, illetve semmilyen egyéb tisztességtelen kifizetést vagy semmilyen 
egyéb értéket jelentő dolgot ügyfél alkalmazottjai vagy állami hivatalnokok számára értékesítések lebonyolítása, 
információk megszerzése vagy állami engedély megszerzése, intézkedés vagy bármilyen más üzleti előny 
biztosítása érdekében. 

Továbbá nem adhatunk engedélyt ilyen kifizetések vállalatunk nevében történő teljesítésére külső felek, így 
forgalmazók, értékesítési partnerek, képviselők, mediátorok, illetve egyetlen más személy számára sem.
 
Azon alkalmazottaknak, akik arra gyanakszanak, hogy egy másik alkalmazott vagy bármelyik külső fél ilyen 
tisztességtelen kifizetést teljesít, illetve bármilyen értéket jelentő dolgot ad át, azonnal jelenteniük kell az ügyet 
a Fortive Corporation jogi osztálya, illetve az „Aggályok rendezése és szabályszegések jelentése” című fejezetben 
felsorolt elérhetőségeken, kivéve, ha a helyi jogszabály egyéb módon rendelkezik.
 
Ha kétsége támad azzal kapcsolatban, hogy egy bizonyos kifizetés sértheti-e ezen szabályokat vagy a törvényt, 
minden esetben kérjen tanácsot a kifizetés felajánlása, teljesítése vagy átadása előtt. További információért 
olvassa el a korrupcióellenes irányelvet a Fortive Connect weboldalán.

Ajándékok és üzleti szórakoztatás 
felajánlása és elfogadása
Az ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és más üzleti partnereinkkel való hatékony munkakapcsolatok kialakításának 
fontos részét képezik az üzleti életben megszokott udvarias gesztusok is. Ilyen esetekben azonban nagy 
körültekintéssel kell eljárnunk. Ha egy alkalmazott nagyobb értékű ajándékokat és üzleti jellegű szórakoztatást 
fogad el egy üzleti partnertől, az annak látszatát keltheti, hogy az alkalmazott érdekellentétbe kerül, így 
a későbbiekben nem vehet részt ezen üzleti kapcsolatban. Ha nagy értékű ajándékot vagy üzleti jellegű 
szórakoztatást biztosítunk egy üzleti partner számára, felmerülhet a vesztegetés gyanúja is. Ezen kockázatok 
kezelésének megkönnyítése érdekében kidolgoztuk az ajándékokra és üzleti jellegű szórakoztatásra 
vonatkozó irányelvünket, amely megtekinthető a Fortive Connect weboldalán. Az ajándékokra és üzleti jellegű 
szórakoztatásra vonatkozó irányelv meghatározza az átadható és elfogadható ajándékok értékének maximális 
határát, valamint ismerteti a világszerte mindannyiunkra vonatkozó további követelményeket is az ajándékok és 
üzleti szórakoztatás biztosítása vagy elfogadása kapcsán. Az ajándék és az üzleti jellegű szórakoztatás soha ne 
lépje túl a jó ízlés határait, legyen az üzleti kapcsolat szempontjából megfelelő jellegű, és ne hozza kellemetlen 
helyzetbe a Fortive vállalatot. Tilos szexuális jellegű ajándékok és szórakoztatás felajánlása. Ha bármikor 
kétsége merül fel azzal kapcsolatban, hogy egy ajándék vagy üzleti jellegű szórakoztatás megengedett lehet-e 
az ajándékokra és üzleti jellegű szórakoztatásra vonatkozó irányelv alapján, lépjen kapcsolatba felettesével 
vagy munkatársainkkal az „Aggályok rendezése és szabályszegések jelentése” című fejezetben felsorolt 
elérhetőségeken.
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Utazás felajánlása ügyfelek  
és más külső felek számára
Időnként előfordul, hogy az FBS által vezérelt minőségi munkánkat legjobban úgy tudjuk bemutatni egy 
ügyfél vagy külső fél számára, ha elhozzuk őt a Fortive vállalat üzemébe, hogy személyesen is megtekinthesse 
a folyamatot. Ha egy Fortive vállalat az ügyfél vagy külső fél utazási költségeinek átvállalását tervezi, 
fontos, hogy betartsuk az ügyfelek utazására és szórakoztatására vonatkozó irányelvünket, beleértve az 
utazásengedélyeztetési nyomtatvány kitöltését és jóváhagyás céljából történő benyújtását is, még mielőtt 
ígéretet tennénk az ügyfél vagy a külső fél utazási költségeinek kifizetésére.
 
A Fortive vállalatok jellemzően abban az esetben engedélyezhetik egy ügyfél vagy külső fél utazási költségeinek 
kifizetését, ha:

• az utazás feltétlenül szükséges ahhoz, hogy bemutassuk a Fortive vállalat termékeit vagy szolgáltatásait;
• az utazás nem jelent túlzott mértékű költségeket (például repülőgépen másodosztály, nem luxus színvonalú 

szállás);
• az utazás során nem kerül sor olyan kitérők beiktatására, amelyek nem kapcsolódnak az utazás üzleti 

céljához, kivéve, ha a kitérő a fogadó fél költségére történik, és nem jelent pluszkiadást a vállalat számára;
• az ügyfél felettese vagy a külső fél képviselője előzetesen értesült az utazásról, és lehetőség szerint levélben 

kérte, hogy a Fortive vállalja az említett költségek megtérítését;
• az utazást elfogadó félre nem vontakoznak jogi korlátozások.

Az utazási és szállásköltségeket, valamint az egyéb kapcsolódó utazási kiadásokat lehetőség szerint közvetlenül 
a Fortive vállalatnak kell rendeznie a légitársaságnál, a hotelnél vagy más szolgáltatónál. Ha mindenképpen 
szükséges az utazást elfogadó személy számára valamilyen költség megtérítése, a kifizetés előtt írásos kérelmet 
kell benyújtani, melyhez a nyugtát is csatolni kell. 

Az ügyfél utazására és szórakoztatásra vonatkozó irányelv és az utazásengedélyeztetési nyomtatvány 
megtekinthető a Fortive Connect weboldalán.

Egyik alkalmazottunk, Darius, olyan alvállalkozóval folytat tárgyalásokat, aki Darius vállalatának 
szeretné értékesíteni szolgáltatásait. A vállalkozó felajánlotta Dariusnak, hogy elviszi vacsorázni, 
hogy jobban megismerhessék egymást, és megbeszélhessék az üzletet. Elfogadhatja Darius a 
meghívást?

Minden bizonnyal. Az üzleti ebédek általában elfogadhatóak, feltéve, hogy az ebéd nem túlzott 
mértékű, és nem célja, hogy Dariust befolyásolja abban, hogy objektív döntést hozzon vállalata 
számára. Fontos, hogy Darius megfelelő értékítélettel döntsön, figyelembe véve a tárgyalások 
aktuális állását, valamint az üzleti ebéd körülményeit, és azt, hogy milyen látszatot keltene, ha 
elfogadja a meghívást.
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Állami ügyfelekkel történő együttműködés
A legtöbb országban az állami kormányzatok a különböző termékek és szolgáltatások legjelentősebb 
fogyasztóinak számítanak. Ezen kormányzatok legtöbbje esetében érvényben vannak olyan törvények, amelyek 
megszabják a termékek és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó feltételeket, valamint, hogy a beszállítóknak 
milyen feladataik vannak ezen lehetőségek kapcsán és az elnyert szerződések teljesítése során. A konkrét 
követelmények, valamint a törvények megsértésének következményei országonként eltérőek lehetnek. Az egyik 
leggyakrabban alkalmazott törvény az Egyesült Államokban az úgynevezett hamis állításokra vonatkozó törvény 
(False Claims Act), amely kimondja, hogy tilos hamis nyilatkozatot tenni amerikai állami hivatalnok számára 
egy amerikai állami szerződés elnyerése vagy egy amerikai állami kifizetés megszerzése érdekében. Bizonyos 
országokban ezen állami szerződésekre vonatkozó szabályozások megsértése súlyos következményekkel járhat 
az alkalmazottak és a Fortive vállalatok számára, ideértve többek között a pénzbírságot, szabadságvesztést, 
valamint a közbeszerzési folyamatokból történő kizárást.
 
Országtól függetlenül, amennyiben valamely Fortive vállalat nevében állami szervezettel folytat üzleti 
kapcsolatot, illetve a Fortive vállalat által megkötött közbeszerzési szerződés teljesítéséért felel, köteles 
megismerni és betartani valamennyi vonatkozó közbeszerzési és szerződéskötésre vonatkozó jogszabályt. 
Az adott országban érvényes törvényektől függetlenül mindenképpen tiszteletben kell tartania az alábbi 
alapelveket:

• A közbeszerzési folyamatok során mindenkor a tisztességesség és a becsületesség legszigorúbb normái 
szerint járjon el. 

• Soha ne próbáljon elnyerni közbeszerzési lehetőséget azáltal, hogy értéket jelentő dolgot ajánl fel egy állami 
alkalmazott, illetve egy állami alkalmazott rokona vagy munkatársa számára.

• Soha ne próbáljon tisztességtelen módon információkat szerezni, hogy egy közbeszerzés során 
tisztességtelen versenyelőnyhöz juttassa a Fortive vállalatot.

• Az állami tisztviselőkkel és hatóságokkal való minden írott és szóbeli kommunikációja során 
 legyen őszinte és pontos.

• Őrizze meg a szükséges adatokat. 

A nemzetközi kereskedelmi szabályozások  
betartása
A Fortive vállalatok az Egyesült Államokban, az Európai Unióban, Kínában és számos más országban is 
gyártanak terméket. A Fortive vállalatok termékeiket ezen országokban, illetve más országokban is értékesítik. 
Ez azt jelenti, hogy a Fortive vállalatokra jellemzően számos export- és importtörvény vonatkozik. 

Az exporttörvények megszabhatják, hogy hová szállíthatunk nyersanyagokat, összetevőket és késztermékeket, 
illetve a technikai adatokat és gyártási információkat. Az exporttörvények azt is megszabhatják, hogy hová 
szállíthatunk, illetve milyen célból használhatják fel ezeket, amikor egy másik országba érkeznek. A konkrét 
szabályok eltérőek lehetnek, attól függően, hogy milyen terméket exportálunk, melyik országban végezzük 
tevékenységünket, illetve számos más tényezőtől is. A törvények megértése alapvetően fontos az értékesítési, 
gyártási és marketing stratégiák megtervezése során, és üzleti tevékenységünk számos más területét is 
érinthetik. Ha szeretne többet tudni az exporttörvényekről, tekintse át az exportra vonatkozó irányelvünket a 
Fortive Connect weboldalán.
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A pénzmosás megelőzése
A Fortive vállalatok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vállalat erőforrásai ne legyenek 
felhasználhatóak pénzmosás céljából. „Pénzmosásnak” minősül egy személy vagy szervezet azon irányú 
kísérlete, hogy bűncselekményből származó jövedelmét legitim forrásból származó összegként tüntesse fel. 
Fontos, hogy ismerjük és betartsuk a pénzmosás megelőzésére irányuló valamennyi jogszabályt és rendeletet. 
Ez azt jelenti, hogy kizárólag jóváhagyott és dokumentált kifizetési gyakorlatok alapján teljesíthetünk és 
fogadhatunk kifizetést termékekért és szolgáltatásokért, valamint oda kell figyelnünk és megfelelő értékítélettel 
kell döntéseket hoznunk a szokatlan tranzakciók során.

Legyen körültekintő az alábbi, esetlegesen pénzmosásra utaló figyelmeztető jelek esetén:

• olyan kifizetés kérése egy vállalat számára, amely nem vesz részt a tranzakcióban (pl. külső fél), illetve amely 
nem jogosult a kifizetésre;

• olyan kifizetés kérése egy vállalat részéről, amely nem vesz részt a tranzakcióban (pl. külső fél),  
illetve amely jogilag nem kötelezett a kifizetésre m

• készpénzben történő kifizetések kérése, kivéve, ha nem áll rendelkezésre biztonságos bankrendszer;
• az ügyfél megrendeléseinek nem a szokásos eljárásokkal összhangban történő teljesítése iránti kérelem;
• nem jóváhagyott intézményeknél történő valutaváltásra vonatkozó kérelem.

Az importtörvények előírják számunkra, hogy pontos nyilatkoztatot tegyünk arról, mit importálunk egy adott 
országba, és befizessünk minden kiszabott vámköltséget és egyéb adót ezen termékekre vonatkozóan. A 
konkrét folyamatok és adómértékek országonként eltérőek lehetnek, illetve függhetnek az importált termékek 
importbesorolásától is. A nyersanyagokra és összetevőkre meghatározott importvám mértéke befolyásolhatja 
gyártási költségeinket, a késztermékekre kivetett importvám pedig értékesítési árrésünket. Ahhoz, hogy 
világszerte hatékonyan tudjuk megtervezni vállalati munkánkat, ismernünk kell az importtörvényeket. Ha 
szeretne többet tudni az importtörvényekről, tekintse át az importra vonatkozó irányelvet a Fortive Connect 
weboldalán.

Mariela az Egyesült Államokban dolgozó alkalmazott. Egy egyesült államokbeli ügyfél számára 
történő értékesítésen dolgozik, amikor megtudja, hogy az ügyfél a termékeket egy másik országba 
tervezi exportálni. Folytathatja-e Mariela az értékesítést anélkül, hogy ismerné a termékek export 
célországát?

Nem. Marielának be kell szereznie az arra vonatkozó információkat az ügyféltől, hogy hová szeretné 
exportálni a termékeket, és ellenőriznie kell, hogy a Fortive vállalat adott termékét exportálhatják-e 
ebbe az országba. Ha Mariela nem szerzi meg ezeket az információkat, és a terméket az ügyfél 
egy tiltott célországba szállítaná, az amerikai exporthatóságok az feltételezhetik, hogy Mariela és a 
Fortive vállalat megsértette az exporttörvényeket.
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A Kaizen – mi e szerint élünk
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Az integritás és a megfelelőség ösztönzése 
és fenntartása a Fortive-nál
A legmagasabb szintű integritás és megfelelőség olyan eredmény, amelyet kizárólag a Fortive vállalati 
tevékenységünk minden területén alkalmazott, folyamatos feljesztésre irányuló filozófiánk és eszközökeink 
útján érhetünk el és tarthatunk fenn. Ha feladatkörén belül hiányosságokat fedez fel az integritás vagy 
megfelelőség kapcsán, próbálja meghatározni az okot, dolgozza ki a korrekciós lépéseket, és folyamatosan 
törekedjen a folyamatok tökéletesítésére, hogy a múltbéli problémák a későbbiekben ne ismétlődjenek meg.

A termékek és szolgáltatások  
minőségének, biztonságának és 
hatékonyságának növelése és fenntartása
Termékeink minősége és biztonsága vállalatunk sikerének alapját képezik. A Fortive vállalati rendszer 
segítségével olyan, minden területre kiterjedő hatékony, megismételhető folyamatokat dolgozhatunk ki, 
amelyek kiemelkedő termék- és szolgáltatásminőséget, pontos teljesítést és kedvező árakat biztosítanak, így 
teljesíthetjük ügyfeleink elvárásait. Bár különböző ügyfeleket szolgálunk ki a legkülönbözőbb ágazatokban 
világszerte, van egy olyan elvárás, amely mindig ugyanaz marad: az, hogy minden Fortive-termék feleljen meg 
a termék vagy szolgáltatás minőségére, biztonságára és hatékonyságára vonatkozó valamennyi érvényben lévő 
jogi követelménynek. Emiatt valamennyi Fortive vállalat, valamint a termékek kidolgozása, fejlesztése, gyártása, 
tesztelése, címkézése, csomagolása, lokalizációja, minősítése és engedélyeztetése kapcsán érintett valamennyi 
alkalmazott részéről elvárás, hogy:

• termékeink gyártása a termékek és szolgáltatások minőségére, biztonságára és hatékonyságára vonatkozó, 
az adott országban érvényben lévő követelményeknek megfelelően történjen;

• termékeink megfeleljenek az értékesítés országában érvényben lévő, a termékek és szolgáltatások  
minőségére, biztonságára és hatékonyságára vonatkozó piaci követelményeknek; 

• megfeleljünk a termékek és szolgáltatások minőségére, biztonságára és hatékonyságára vonatkozó, a 
csomagolással és dokumentációval kapcsolatos valamennyi érvényben lévő  
követelménynek;

• teljesítsük a termékek és szolgáltatások minőségével kapcsolatos előírt regisztrációs, vizsgálati,  
előminősítési, vámügyintézéssel kapcsolatos és egyéb követelményeket és folyamatokat, amelyeket a 
jogszabályok egy új termék vagy fejlesztés piaci forgalmazását megelőzően előírnak.

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya lenne termékeink minőségével vagy biztonságával kapcsolatban, 
lépjen kapcsolatba felettesével, vállalata minőségbiztosítási vagy termékminőségért felelős osztályával, 
illetve munkatársainkkal az „Aggályok rendezése és szabályszegések jelentése” című fejezetben megadott 
elérhetőségen.
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Az orvostechnológiai termékek 
megfelelőségének biztosítása
Bizonyos Fortive vállalatok olyan orvosi eszközöket és egyéb termékeket gyártanak és értékesítenek, amelyekre 
vonatkozóan az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hatósága (Food and Drug Administration, 
az FDA), valamint más országok hasonló illetékességű hatóságai szabályozást írnak elő. Ezen termékekre 
vonatkozóan a minőséggel, biztonsággal és hatékonysággal kapcsolatos követelmények rendkívül széles körűek 
és összetettek, ezek be nem tartása pedig piaci lehetőségeink és vásárlóink bizalmának elvesztéséhez vezethet. 
Biztosítanunk kell, hogy a Fortive vállalatok által gyártott és értékesített, ezen említett szabályozások körébe 
eső termékek megfeleljenek az FDA és az orvosi eszközöket szabályozó más nemzetközi hatóságok által előírt 
szabályoknak és rendelkezéseknek. 

További tájékoztatásért kérjük, tekintse át az FDA megfelelőségi irányelvet a Fortive Connect weboldalán.

A környezetvédelem és a fenntartható üzleti 
gyakorlatok ösztönzése és fenntartása
A Fortive vállalatoknál igyekszünk teljesíteni, illetve bizonyos esetekben akár túlteljesíteni a 
környezetvédelemmel kapcsolatos törvényekben, rendeletekben és engedélyekben munkánkra vonatkozóan 
előírt valamennyi követelményt. Környezetvédelmi szempontból megfelelő gyakorlatokat alkalmazunk, 
így gondoskodunk környezetünk védelméről. A környezetvédelmi rendelkezések tartalmazhatják az azon 
szabályozott anyagok felhasználására, ellenőrzésére, szállítására, tárolására és megsemmisítésére vonatkozó 
törvényeket, amelyek visszajuthatnak környezetünkbe szennyvíz, szennyezőanyag-kibocsátás, szilárd hulladék, 
veszélyes hulladék formájában vagy szennyezőanyagok kifröccsenése által. A nem szabályozott anyagokat is 
felelősségteljes módon, környezetvédelmi szempontból fenntartható gyakorlatok segítségével kell kezelni. Ezen 
nem szabályozott anyagok között olyanok is vannak, amelyek a nem megfelelő kezelés következtében káros 
hatással lehetnek a környezetre. Minden Fortive vállalat elkötelezett az iránt, hogy:

• folyamatosan fejlesszük környezetvédelmi szempontból megfelelő gyakorlatainkat, minimálisra csökkentsük a 
hulladékanyagok mennyiségét, és csökkentsük a szennyezést;

• megfelelő környezetvédelmi gyakorlatokat alkalmazzunk az érintett vállalati munkafolyamatokban, többek 
között a beszerzés és a termékek kidolgozása, a tesztelés, a gyártás során és a különböző támogató funkciók 
kapcsán is;

• az új termékek vagy folyamatok kidolgozása, a gyártáshoz felhasznált anyagok kiválasztása, valamint 
ingatlanok vásárlása, bérbe adása vagy értékesítése során figyelembe vegyük a környezeti hatásokat;

• létesítményeink olyan módon történő kialakítása, üzemeltetése és fenntartása, amely minimálisra csökkenti a 
szennyezőanyag-kibocsátást és a keletkező hulladék mennyiségét;

• a különböző anyagok felelősségteljes módon történő felhasználása, így többek között – amennyiben 
lehetséges – ezen anyagok újrafelhasználása és újrahasznosítása.

Valamennyi alkalmazottunktól elvárjuk, hogy tisztában legyen a környezetvédelmi szabályozásokkal napi munkája 
során, és eleget tegyen azok előírásainak. Ha munkája során szabályozott anyagokkal találkozik, illetve döntést 
kell hoznia bármilyen anyag felhasználásával, tárolásával, szállításával vagy megsemmisítésével kapcsolatban, 
gondoskodjon arról, hogy az anyagok kezelése törvényes, felelősségteljes és biztonságos módon történjen. 

További információért tekintse át a környezetvédelemre, egészségre és biztonságra vonatkozó irányelvet a Fortive 
Connect weboldalán.
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Egészséges és biztonságos 
munkafeltételek biztosítása
A Fortive vállalatok elkötelezettek az iránt, hogy valamennyi alkalmazottunk számára biztonságos 
és egészséges munkakörülményeket biztosítson. Ennek érdekében a Fortive vállalatok betartják a 
munkavédelemre vonatkozó valamennyi hatályos jogszabályt minden olyan országban, ahol munkánkat 
végezzük. Minden alkalmazott köteles betartani a biztonságos munkavégzésre vonatkozó valamennyi 
jogszabályt és rendeletet, továbbá a Fortive vállalatnál az adott munkahelyre vonatkozó biztonsági 
gyakorlatokat és eljárásokat. Ha biztonsági kockázatról, illetve veszélyes helyzetről vagy gyarkorlatról szerez 
tudomást bármely Fortive vállalatnál, azonnal jelentse felettesének vagy igazgatójának, vagy egy munkatársunk 
számára az „Aggályok rendezése és szabályszegések jelentése” című fejezetben megadott elérhetőségeken. 

A biztonságos munkavégzés iránti elkötelezettségünk arra is kiterjed, hogy nem toleráljuk az erőszakos 
cselekedeteket, illetve a fenyegető magatartást. Ide tartozik a tényleges fizikális megnyilvánulás és a sértő vagy 
ellenséges hangvételű szóbeli megnyilvánulások. Nyilvánvaló, hogy soha, semmilyen körülmények között nem 
megengedett a fegyverhasználat a Fortive vállalatok területén. Ha ellenséges hangvételű, fenyegető jellegű 
magatartásról, illetve tényleges vagy látszólag erőszakos magatartásról szerez tudomást, azonnal jelentse 
felettese vagy igazgatója számára, illetve munkatársainknak az „Aggályok rendezése és szabályszegések 
jelentése” című fejezetben megadott elérhetőségeken.

Annak érdekében, hogy mindannyian egészséges, biztonságos légkörben, eredményesen végezhessük 
munkánkat, a Fortive vállalat területein nem megengedett az illegális szerek használata. Alkoholtartalmú italok 
fogyasztása csak akkor megengedett a Fortive vállalat területén, ha azt a vállalat bocsátja rendelkezésre, 
a Fortive vállalat által szponzorált eseményeken, mértékkel történő fogyasztás céljából. Az alkoholos 
vagy kábítószeres befolyás alatt történő munkavégzés veszélyes lehet, illetve hátráltathatja a hatékony 
munkavégzést, ugyanakkor kockára teheti kollégáinak biztonságát is. Ezek alapján tehát használata szigorúan 
tilos.

Angelo, a Fortive vállalat egyik alkalmazottja észreveszi, hogy az íróasztala fölött a mennyezet 
beázott egy vihar után, a lecsöpögő víz miatt pedig a betonpadló csúszóssá vált. Angelo felmossa 
a padlót, és megfelelően kihelyezi a csúszásveszélyre figyelmeztető táblát. Amikor felettesével, 
Meghannel a tető megjavításáról beszél, felettese azt válaszolja, hogy az épület karbantartása nem 
Angelo feladatköre, úgyhogy ne rabolja ezzel az idejét. Mit tegyen Angelo?

Azonnal jelentse a helyzetet a vállalati egység munkavédelmi igazgatójának. Angelo felelősségteljes 
módon járt el, amikor kihelyezte a csúszásveszélyre figyelmeztető táblát és tájékoztatta felettesét, 
Meghan ugyanakkor nem tett meg mindent annak érdekében, hogy gondoskodjon a munkahely 
biztonságáról. Minden alkalmazottnak részt kell vállalnia abban, hogy munkahelyünk biztonságos 
legyen.
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Részvényeseink érdekeit is szem előtt tartjuk



29A Fortive magatartási normái

Hírnevünk megőrzése
A Fortive Corporation mindent megtesz annak érdekében, hogy egyértelmű és pontos információkról 
tájékoztassa a médiát, a pénzügyi elemzőket és a nyilvánosságot. A fontos törvényi kötelezettségek mellet 
mindez ahhoz is hozzájárul, hogy megőrizzük érdekelt partnereink, leendő befektetőink és az állami szabályozó 
testületek bizalmát. Ez pedig vállalatunk jó hírét erősíti. Mivel ez rendkívül fontos, mindössze néhány 
munkatársunk kaphat felhatalmazást arra, hogy a Fortive Corporation munkájáról, illetve a Fortive vállalatok 
eredményeiről vagy vállalati tevékenységünkről tájékoztathassa a médiát vagy a pénzügyi elemzőket. Ha tehát 
a média részéről vagy egy pénzügyi elemzőtől hívást kap, illetve információt kérnek Öntől, továbbítsa a kérést a 
Fortive Corporation vállalati befektetői kapcsolatok osztályához. Ne adjon ki semmilyen információt. Udvariasan 
közölje, hogy „a Fortive irányelve szerint a médiától érkező megkereséseket a Fortive vállalati befektetői 
kapcsolatok osztálya kezeli”.  Felhívjuk figyelmét, hogy a Fortive vállalatok bizonyos kijelölt képviselői adhatnak 
sajtónyilatkozatot, illetve a normál üzletvitel során is tájékoztathatják a szakmai sajtót új termékeinkről, új 
szolgáltatásainkról, illetve a vállalatunk által elnyert díjakról vagy elismerésekről. 

Bár a Fortive Corporation kijelöli azon személyeket, akik kizárólagos jogkörrel rendelkeznek a Fortive vállalatok 
nevében történő nyilatkozattételre, valamennyi alkalmazott nap mint nap képviseli a Fortive vállalatot az 
egymással, ügyfeleinkkel, illetve leendő ügyfeleinkkel és más érdekelt parterekkel való kapcsolattartás során. 
Figyeljünk arra, hogy az ilyen jellegű kommunikáció során – legyen szó személyes beszélgetésről, telefonos 
vagy elektronikus információcseréről – szakmai szempontból a lehető legmegfelelőbb módon járjunk el. 
Mindig tartsuk szem előtt, hogy az elektronikus üzenetek (például az e-mailek és a szöveges üzenetek) nem 
visszavonható, lekövethető módon rögzítik kommunikációnkat, amely – ha az nem megfelelő vagy szakmai 
szempontból megkérdőjelezhető – negatív módon befolyásolhatja a Fortive jó hírnevét.

Alkalmazottként tartózkodnunk kell az olyan magatartásformáktól, amelyek negatív hatással lehetnek a Fortive 
vállalat jó hírnevére. Az alkalmazottak nem tehetnek közzé degradáló hangvételű vagy bizalmas információkat 
a Fortive vállalatról, a Fortive vállalatok üzleti gyakorlatairól, ügyfeleiről, üzleti partnereiről vagy beszállítóiról. 
Ez vonatkozik a személyes és szakmai adatközlés minden formájára, beleértve az elektronikus adatok feltöltését 
(posztolás), a blogokat és a tweeteket is. 
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A bennfentes kereskedelem  
és a bizalmas információcsere tilalma
A szokásos vállalati munkavégzés során jelentős, nem publikus információ birtokába juthatunk a Fortive 
vállalatokról, illetve a velünk munkakapcsolatban álló más vállalatokról is. Tilos visszaélnünk bennfentes 
információkkal, ami azt jelenti, hogy ezen információkat nem használhatjuk fel személyes előnyszerzés céljából, 
értékpapírok vásárlásával vagy értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalához. „Jelentős” információnak 
minősül az az adat, amelyet egy befektető indokoltan fontosnak tarthat annak meghatározásához, hogy 
megvásárolja, értékesítse vagy megtartsa a vállalat értékpapírjait. „Nem publikus” információnak minősül 
az az adat, amelyet még nem hoztak a nyilvánosság tudomására, és amely a nyilvánosság számára történő 
közzétételt követően még két teljes kereskedési napon át „nem publikusnak” minősül. Jellemzően, ilyen 
jelentős, nem publikus adatok többek között: 

• fúziókkal, felvásárlásokkal vagy felosztással kapcsolatos hírek;
• a vállalat értékpapírjainak tervezett felkínálása vagy értékesítése; 
• a vállalattal kapcsolatos jelentősebb szabályozói intézkedések vagy jelentős bírósági eljárás;
• a felsővezetésben történő személyi cserék;
• jelentősebb új termékek, illetve ügyfelek számára történő kötelezettségvállalás.

A bennfentes kereskedést szabályozó törvények továbbá tiltják a bizalmas információcserét, avagy 
„leinformálást”, illetve a jelentős, nem publikus adatok továbbítását olyan személyek számára, akik ezen 
adatokat értékpapír-kereskedéshez használhatják fel. Ennek megelőzése érdekében soha ne fedjen fel 
ilyen típusú információkat – függetlenül attól, hogy az adott információ a Fortive valameny vállalatára vagy 
más vállalatra vonatkozik-e – a szervezeten kívül, többek között barátai vagy rokonai számára sem. Szintén 
figyelnünk kell arra, hogy ne beszéljünk ilyen információkról kollégáinkkal sem, kivéve, ha az vállalati indokkal 
történik. Emellett bizonyos alkalmazottakra vonatkoznak az úgynevezett „tilalmi időszakok” (blackout periods) 
–, amely időszakok során ezen alkalmazottak nem vehetnek részt a Fortive értékpapírjainak kereskedelmében, 
valamint előfordulhat, hogy a kereskedés előtt ellenőrzési folyamaton kell átesniük.
 
További információért kérjük, tekintse át a bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos irányelvünket a Fortive 
Connect weboldalán. Amennyiben tudomására jut, hogy bárki bennfentes kereskedelemben vagy bizalmas 
információcsere kapcsán érintett, azonnal jelentse a Fortive Corporation jogi osztályának vagy az integritási és 
megfelelőségi segélyvonalon (fortive.ethicspoint.com).
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Átlátható könyvvitel és nyilvántartások
A Fortive Corporation részvényesei megbíznak a Fortive vállalatokban annak kapcsán, hogy nyilvántartásainkat 
és könyvvitelünket pontosan és becsületesen vezetjük. Ezen nyilvántartások a Fortive Corporation nyilvános 
közzétételeinek és a vállalat által benyújtott dokumentumoknak az alapját képezik, amely lehetőséget biztosít 
részvényeseink és a nyilvánosság számára, hogy egyértelműen átláthassák a Fortive működését és általános 
pénzügyi helyzetét. Emellett a Fortive vállalatok ezen nyilvántartások alapján hozzák meg a fontos üzleti 
döntéseiket is. 

Annak érdekében, hogy pénzügyi nyilatkozataink megfelelően tükrözzék vagyoni helyzetünket és 
tranzakcióinkat, mindannyiunknak hiánytalan, pontos és érthető információkat kell rögzítenünk a Fortive vállalat 
adatai között. A könyvvitel és a nyilvántartások vezetése nem mindenkinél munkaköri feladat, ám vannak olyan 
információk is, amelyeket mindannyian benyújtunk vagy átadunk a Fortive vállalat számára. Ide tartoznak 
a bérpapírokon, a jelenléti íveken, az utazási és költségjelentéseken, a terméktesztekre és értékesítésre 
vonatkozó jelentésekben, az ügyfelekkel és beszállítókkal kapcsolatos nyilvántartásokban, valamint a vállalati 
nyilvántartásokban megadott adatok is. Tilos bármely vállalati adat meghamisítása, illetve pontatlan vagy 
félrevezető vállalati adatok csalás szándékával, tudatosan történő megadása vagy továbbítása. 

Tilos hamis vagy kitalált adatokat megadni a Fortive vállalat nyilvántartásaiban. Továbbá nem vezethetünk 
számlát, amelyen nem könyvelt vállalati pénzösszegek vagy tárgyi eszközök kerülnek nyilvántartásra, például 
úgynevezett „fekete kassza”, illetve bármilyen más „nyilvántartáson kívüli” összeg. Azon alkalmazottak, akikről 
kiderül, hogy pénzügyi csalásban vettek részt, fegyelmi intézedésre, illetve polgári- és büntetőjogi lépésekre 
számíthatnak.  Ha arra gyanakszik, illetve tudomására jut olyan, esetlegesen tisztességtelen módon történő 
számviteli gyakorlat vagy pénzügyi jelentéstétel, illetve ha bármilyen kérdése lenne azzal kapcsolatban, hogy 
miként vezetheti pontosan és becsületesen a nyilvántartásokat, azonnal lépjen kapcsolatba munkatársainkkal 
az „Aggályok rendezése és szabályszegések jelentése” című fejezetben megadott elérhetőségeken.

Azon munkatársainknak, akik munkakörükben pénzügyi és számviteli feladatkörrel rendelkeznek, külön 
kötelezettségük annak biztosítása, hogy a Fortive vállalat pénzügyi nyilatkozatai a valóságnak megfelelő, 
tényleges, pontos és érvényes adatokat tartalmaznak. Ebből kifolyólag nem pusztán a jelentésekre vonatkozó 
törvényi és szabályozói követelményeknek kell megfelelnünk, hanem be kell tartanunk valamennyi belső 
vállalati szabályt is. 

Azoknak a munkatársaknak, akik bármilyen szerepet játszanak a Fortive Corporation pénzügyi kimutatásainak 
elkészítésében, illetve egyéb, az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleti Bizottságával kapcsolatos 
(Securities and Exchange Commission, SEC) jelentési feladatkört látnak el, kötelesek biztosítani, hogy 
ezen pénzügyi kimutatások és jelentések nem tartalmaznak semmilyen hamis vagy félrevezető adatot, és 
tartalmaznak a félreértés elkerüléséhez szükséges minden tényadatot és információt.

Az alkalmazottak nem kényszeríthetik, manipulálhatják, illetve nem vezethetik félre a Fortive bármely 
vállalata pénzügyi helyzetének vizsgálatával vagy áttekintésével, illetve a belső ellenőrzéssel foglalkozó külső 
könyvelőket annak érdekében, hogy a Fortive bármely vállalatának pénzügyi helyzetét félrevezetővé tegyék.

Egyetlen alkalmazott sem tehet hamis vagy félrevezető nyilatkozatot a pénzügyi jelentésekben, a 
környezetvédelmi felügyeleti jelentésekben, illetve az állami hatóságok számára benyújtott vagy a hatóságok 
utasítására nyilvántartott dokumentumokban, külső vagy belső ellenőrök, illetve hitelesítő hatóságok számára, 
vagy bármely Fortive vállalati adatnyilvántartásban. A pontatlan, hiányos vagy érvénytelen adatok megadása 
vagy jelentése polgári- vagy büntetőjogi felelősséget von maga után az érintettek számára.

A Fortive bármely vállalata által aláírt valamennyi szerződésnek és egyéb, jogi szempontból kötelező érvényű 
kötelezettségvállalásnak kereskedelmi és jogi szempontból megfelelő, írásos formában kell történnie. Ennek 
segítségével biztosíthatjuk a Fortive könyvvitelének és nyilvántartásainak pontosságát.
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Adatkezelés- és megőrzés
Mindaddig kötelesek vagyunk megőrizni a Fortive vállalat üzletvitellel kapcsolatos adatait és nyilvántartásait, 
amíg az az adott üzleti cél szempontjából szükséges, illetve akár hosszabb ideig, ha azt vonatkozó jogszabály 
írja elő. A Fortive vállalat üzletvitellel kapcsolatos nyilvántartásait csak akkor szabad megsemmisíteni, ha az 
adott üzleti cél szempontjából már nincs szükség azokra, illetve minden, kötelezően előírt megőrzési időszak 
letelte után.

Soha ne semmisítsen meg olyan dokumentumokat, amelyekre bírósági idézés vonatkozik, illetve amelyekről 
úgy gondolja, hogy egy jogi eljárás, belső vagy külső vizsgálat, illetve szabályozói intézkedés hatáskörébe 
tartozhat. Ha ilyen dokumentumok megsemmisítésére kérik, illetve ha aggálya merül fel azzal kapcsolatban, 
hogy valaki ilyen dokumentumokat semmisít meg, lépjen kapcsolatba a Fortive Corporation jogi osztályával, 
vagy jelentse az integritási és megfelelőségi segélyvonalon (fortive.ethicspoint.com).

Szellemi tulajdonjogaink védelme
A Fortive vállalatok számos befektetést eszközölnek szellemi tulajdon fejlesztésébe. A szellemi tulajdon 
vonatkozik az alkalmazottak által létrehozott minden olyan találmányra, ötletre és eredeti munkatermékre, 
amely versenyelőnyt biztosíthat a piacon. Ezen eredeti ötletekre és munkatermékekre támaszkodunk, amikor 
az innováció terén elért vezető szerepünket hangsúlyozzuk, és védelmet kell biztosítanunk ezek számára 
versenytársainkkal szemben. Ezen értékes ötletek számára úgy biztosíthatunk védelmet, ha benyújtjuk 
a szükséges dokumentációkat a megfelelő állami hatóságok számára (szabadalmi hatóságok), illetve ha 
termékeinken különleges jelzést tüntetünk fel (szerzői védjegyek, kereskedelmi név). Bizonyos öteletek számára 
úgy biztosítunk védelmet, hogy szigorúan titkosan őrizzük azokat, és soha nem osztjuk meg külső felekkel 
(kereskedelmi titkok). Függetlenül attól, hogy milyen típusú szellemi tulajdont állít elő, fontos, hogy a megfelelő 
intézkedést hozza meg annak védelme érdekében. A szellemi tulajdont létrehozó valamennyi alkalmazottnak 
követnie kell a vonatkozó Fortive vállalati irányelveket és folyamatokat az adott szellemi tulajdon azonosítása és 
megfelelő védelme céljából. Valamennyi alkalmazott részéről – még akkor is, ha ő maga nem hoz létre szellemi 
tulajdont – elvárás, hogy körültekintően járjon el annak érdekében, hogy a kereskedelmi titkokat kizárólag azon 
kollégái előtt fedje fel a Fortive vállalaton belül, akiknek szükségük van ezen kereskedelmi titok ismeretére a 
Fortive vállalatnál betöltött munkakörének ellátásához.
 
A szellemi tulajdonjogok megfelelő módon történő védelmére vonatkozó további információért kérjük, tekintse 
át a szellemi tulajdonra vonatkozó irányelvünket a Fortive Connect weboldalán.

A Fortive értékes tárgyi eszközeinek 
védelme
Kötelesek vagyunk védelmet biztosítani Fortive vállalatunk tárgyi eszközei számára, és biztosítani azok 
hatékony, legitim üzleti céllal történő felhasználását. Bármely lopás, gondatlanság és pazarlás közvetlenül 
kihat a nyereséges működésre. Fortive vállalatunk tárgyi eszközei közé tartoznak a konkrét eszközök, bizalmas 
információk és a szellemi tulajdon, valamint a Fortive vállalatunknál végzett munkánk során felmerülő vállalati 
lehetőségek. Ezen tárgyi eszközök megőrzése és hatékony felhasználása alapvetően fontos a Fortive további 
sikerei szempontjából.



33A Fortive magatartási normái

Tárgyi eszközök
A Fortive tárgyi eszközei közé tartoznak üzemeink és berendezéseink, késztermék-készleteink, az összetevők 
és a nyersanyagok, valamint a felügyeletünk alatt álló immateriális javak. Ezen tárgyi eszközök közvetve 
részvényeseink tulajdonának is minősülhetnek. Ebből kifolyólag körültekintőnek kell lennünk annak érdekében, 
hogy megelőzzük ezen tárgyi eszközök eltulajdonítását, az azokkal kapcsolatos károkozást vagy visszaélést, és 
ügyelnünk kell arra, hogy ezen eszközöket megfelelő módon használjuk fel. Mindenkor tilos a Fortive vállalat 
tárgyi eszközeinek vállalaton kívüli munkavégzés céljából történő felhasználása.

Bizalmas információ
A Fortive vállalatnál végzett munkánk során bizalmas információkról szerezhetünk tudomást. Kötelesek vagyunk 
megőrizni a Fortive vállalatok, ügyfeleink vagy beszállítóink által reánk bízott információk titkosságát, kivéve, 
ha annak felfedését engedély teszi lehetővé, vagy törvényi kötelezettség írja elő.  Bizalmas információ minden 
olyan nem publikus információ, amelyet a Fortive vállalatnál betöltött pozíciónkból kifolyólag ismerünk, különös 
tekintettel azon információkra, amelyek hasznosak lehetnek versenytársaink számára, illetve amennyiben 
felfedésre kerülve kárt okozhatnak a Fortive vállalat, esetleg annak ügyfelei vagy beszállítói számára. Ide 
tartoznak többek között értékesítési eredményeink, összesítve vagy termékenként, ügyféllistáink, termékeink 
ár- és költségadatai, termékeink és termékgyártási folyamataink műszaki adatai, valamint értékesítési 
stratégiáink, termékútvonalaink és stratégiai üzleti terveink.
 
Bizalmas információink olyan immateriális javak, amelyek számára védelmet kell biztosítanunk a külső felek 
számára történő felfedés ellen. Ne beszéljen bizalmas információkról olyan helyen, ahol mások is hallhatják, 
például liftben és étteremben, illetve a Fortive vállalat közösségi helyiségeiben, például a társalgóban. Továbbá 
ne hagyja a bizalmas információkat és a bizalmas információkat tároló számítógépeket, mobiltelefonokat 
vagy egyéb elektronikus eszközöket olyan helyen, ahol visszaélhetnek azzal. Ha megvalósítható, a bizalmas 
információkat tartalmazó elektronikus és papíralapú dokumentumokon tüntesse fel a „Bizalmas” megjelölést 
vagy egy hasonló jelölést.  Ha nem biztos abban, hogy egy adott információ, melyet ismer vagy amelyhez 
hozzáféréssel rendelkezik, bizalmas-e, kezelje bizalmas információként. A Fortive vállalat bizalmas információit 
soha ne használja fel vállalaton kívüli munkavégzéshez.

Ezen kötelezettség akkor is érvényben marad, ha már nem áll a Fortive alkalmazásában. Ha a Fortive-nál 
való munkaviszonya megszűnik, akkor is tilos felfednie vagy felhasználnia a Fortive vállalat bármely bizalmas 
információját. Továbbá az Ön birtokában lévő Fortive bizalmas információkat tartalmazó valamennyi anyagot 
vagy eszközt, illetve azok másolatait vissza kell szolgáltatnia. 

Vállalati lehetőségek
Nem használhatja fel a Fortive vállalatnál betöltött pozíciójából eredően kínálkozó üzleti vagy befektetési 
lehetőséget személyes előnyszerzés céljából, illetve külső felek számára sem adhat át ilyen lehetőségeket. Ezen  
lehetőségek a Fortive vállalatot illetik meg. Az alkalmazottak számára tilos, hogy: 

• személyes lehetőségként használják fel a Fortive vállalat tulajdonának, információinak vagy pozíciójának 
felhasználása során felmerülő lehetőségeket;

• felhasználják a Fortive vállalat tulajdonát, információit vagy pozícióját személyes előnyszerzés céljából;
• versenytevékenységet folytassanak a Fortive valamely vállalatával.
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Az alkalmazottak nem vállalhatnak tagságot profitorientált, nem a Fortive vállalatok közé tartozó vállalat 
igazgatótanácsában, kivéve, ha azt az adott Fortive vállalat felügyeletét ellátó Fortive Corporation alelnöke, illetve a 
Fortive Corporation alelnökének esetében a Fortive Corporation elnök-vezérigazgatója előzetesen engedélyezte. 

A Delaware állambeli általános vállalati törvény 122. paragrafusának 17. pontja alapján a Fortive vállalat 
igazgatótanácsa az alábbi külön irányelvet vezette be a nem alkalmazotti státuszban lévő, a Fortive Corporation 
igazgatótanácsának tagjaként („külső igazgatók”) közreműködő igazgatók számára felajánlott vállalati lehetőségekre 
vonatkozóan:  A Fortive Corporation lemond a külső igazgató tudomására jutó üzleti tevékenységgel kapcsolatos 
minden érdekeltségről és minden felmerülő lehetőségről, illetve azzal kapcsolatos elvárásról – az igazgató pedig 
nem köteles azt kommunikálni, felajánlani vagy tájékoztatást nyújtani a Fortive Corporation vállalat számára –, 
kivéve, ha a külső igazgató (i) az adott lehetőségről a Fortive Corporation igazgatói pozíciójának ellátása során 
szerzett tudomást, illetve olyan körülmények esetén, amelyek alapján a külső igazgató indokoltan feltételezheti, hogy 
a lehetőséget felajánló személy azt a Fortive Corporation vagy a Fortive Corporation valamely leányvállalata számára 
szándékozik felajánlani, illetve (ii) az adott lehetőségről a Fortive Corporation vagy annak valamely leányvállalatának 
információja vagy tulajdona felhasználásával szerzett tudomást, és a külső igazgató indokoltan feltételezheti, hogy 
az ebből származó lehetőség érdekelheti a Fortive Corporation vállalatot vagy annak bármely leányvállalatát.

Politikai és jótékonysági tevékenységek  
és hozzájárulások
Mindannyiunknak joga van részt venni országunk politikai folyamataiban. Ettől függetlenül azonban nem 
képviselhetjük a Fortive egyetlen vállalatát sem politikai eseményeken, illetve nem használhatjuk fel a Fortive  
vállalat vagyonát politikai hozzájárulás céljából. Politikai tevékenységben való részvételünk kizárólag 
szabadidőnkben, saját költségünkre történhet, és nem hátráltathatja munkaköri kötelezettségeink ellátását.

A Fortive vállalatok több jótékonysági kezdeményezést is támogatnak azokban az országokban, ahol vállalati 
tevékenységet folytatunk. Tilos személyes jellegű jótékonysági hozzájárulást tenni a Fortive vállalat vagyonának 
felhasználásával. A Fortive vállalatok által nyújtott jótékonysági adományokat a vonatkozó Fortive vállalati irányelvek 
szerint kell biztosítani.

Hannah telefonhívást kap, majd e-mailben is megkeresi egy külső tanácsadó. A tanácsadó választ 
szeretne kapni egy kérdésére a Fortive vállalatnál való szakmai tapasztalataival kapcsolatban, amiért 
egy bizonyos összeget is felajánl. A tanácsadó azt mondja, hogy munkaidő után is beszélhetnek, így 
nem kell munkaidőben válaszolnia a kérdésekre. Elfogadhatja Hannah a tanácsadó ajánlatát?

Nem, nem fogadhatja el az ajánlatot. Bár Hannah a kérdéseket saját szabadidejében válaszolná 
meg, a tanácsadó arról szeretne információkat kapni, hogy mivel tölti munkaidejét. Ezek a Fortive 
bizalmas információi, és az ezzel kapcsolatos ellentételezés pedig a Fortive vállalatot illetné meg, így 
két okból is nemet kell mondania.
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Magatartási normáink nem biztosítanak Önnek semmilyen szerződéses jogot, és semmilyen munkaviszonyt 
sem módosítanak Ön, illetve a vállalat között (hacsak a magatartási normákat egyéni munkaszerződésbe, 
kollektív tárgyalásba vagy munkaszerződésbe, esetleg az Ön munkavállalását illetően mérvadó egyéb 
megállapodásba nem foglalják). Munkaviszonyát önkéntes alapon, bármikor, szabadon felmondhatja. 
Hasonlóképpen, a vállalat az Ön munkaviszonyát bármikor megszüntetheti, ha meggyőződése, hogy ez üzleti 
érdekeit leginkább szolgálja (az alkalmazandó törvények és az Ön munkavállalását illetően mérvadó bármely 
egyéb megállapodás függvényében). Magatartási normáink keretén belül a „munkaszerződés” nemcsak a 
munkaszerződésre vonatkozik, hanem valamennyi alkalmazandó kollektív tárgyalásra vagy munkaszerződésre, 
illetve hasonló megállapodásokra is.

Magatartási normáinktól való 
eltekintés
Különlegesen kivételes helyzetekben a Fortive Corporation esetlegesen úgy ítélheti meg, hogy el kell tekinteni a 
magatartási normák előírásainak betartásától. Valamennyi kivétel esetében a Fortive Corporation igazgatótanácsának, 
az elnök-vezérigazgatónak, illetve az általános jogtanácsosnak az előzetes, írásos engedélye szükséges, a Fortive 
Corporation valamely igazgatója vagy vezető tisztviselője esetében történő kivétel esetén pedig a Fortive Corporation 
igazgatótanácsának, illetve a Fortive Corporation igazgatótanács valamely bizottságának engedélye szükséges. 
Valamennyi kivételről azonnal tájékoztatást nyújtunk a jogszabályok, illetve a New York-i tőzsde által előírt mértékben.
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A Fortive vállalati  
elérhetőségei
Ha bármilyen kérdése lenne magatartási normáinkról, forduljon bizalommal a helyi jogi, pénzügyi vagy 
személyzeti osztály munkatársaihoz, illetve az alábbi alkalmazottakhoz a Fortive Corporation vállalatnál.

A Fortive Corporation jogi osztálya
Peter Underwood
vezető alelnök,  
általános jogtanácsos és igazgatói asszisztens

Jennifer Zerm
alelnök,  
megfelelőségi igazgató

A Fortive Corporation belső audit osztálya
David Wilkinson 
alelnök,  
belső audit

A Fortive Corporation személyzeti osztálya
Stacey Walker
vezető alelnök,  
személyzeti osztály
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A Fortive vállalati irányelvei
A Fortive vállalatokra vonatkozó legtöbb irányelv megtalálható a Fortive Connect weboldalán. Javasoljuk, hogy 
a Fortive alkalmazottként Önre vonatkozó irányelvek legfrissebb verzióját rendszeresen tekintse át a Fortive 
Connect weboldalán, valamint vállalata belső internetes rendszerében.

Az alábbi legfontosabb irányelvek valamennyi Fortive vállalatra vonatkoznak:

Beszállítói magatartási kódex

Problémák bejelentésére vonatkozó irányelv

Korrupcióellenes irányelv

Ajándékokra és üzleti szórakoztatásra vonatkozó irányelv

Ügyfelek utazására és szórakoztatására vonatkozó irányelv és eljárás

Környezetvédelmi, egészségügyi és munkabiztonsági irányelv

Szellemi tulajdonjogra vonatkozó irányelv

Az alkalmazottak biztonságára vonatkozó összevont, általános irányelv (IT)

Személyi adatok titoktartására vonatkozó irányelv

Az Egyesült Államok trösztellenes irányelve

Az Egyesült Államok vámtörvényeivel kapcsolatos irányelv

Az Egyesült Államok exportellenőrzési törvényeire vonatkozó irányelv

A vállalatok közötti tranzakciókra és jogi formalitásokra vonatkozó irányelv

A leányvállalatok irányítására vonatkozó irányelv

A 8-K nyomtatvánnyal kapcsolatos bejelentésre vonatkozó irányelv

Adatközlésre vonatkozó irányelv (a hiteles tájékoztatásra vonatkozó szabályozás)

Bennfentes kereskedelem

Ezen irányelveket tehát megtalálhatja a Fortive Connect weboldalán, illetve esetenként vállalata belső 
internetes hálózatán is.
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