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Elnökünk és
vezérigazgatónk üzenete
A Bombardier tiszta üzleti módszereket alkalmazó
repülőgépgyártó vállalatnak tekinti magát, az alábbi világos
célokkal: kimagasló értéket szolgáltatni ügyfeleink és
kiszámítható pénzügyi teljesítményt részvényeseink számára a
rendkívül elkötelezett elkötelezett és inspirált munkaerő révén.
Vállalatunk minden aspektusát és az ügyfelekkel folytatott
minden párbeszédet tekintve erőfeszítéseinket ugyanolyan
kivételes teljesítmény elérésére összpontosítjuk, mint amellyel
megalkottuk repülőgépünket.
Ennek eléréséhez arra kell törekednünk, hogy valóban ember- és
ügyfélközpontú szervezet legyünk, amely értékeli a teljesítményt,
a kiváló működést és a csapatszellemet. Egy vállalat, amely
átlátható és autentikus mindenkor és minden szinten.
Ez az etikai kódex (a továbbiakban: „a kódex”) a mi programunk
ezen értékek megvalósításához. Kölcsönös sikerünk
azon múlik, hogy mindannyian helyes egyéni döntéseket
hozzunk-e nap mint nap. Csupán egyvalakinek egyetlen
rossz döntése ronthatja vállalatunk jó hírnevét. Ezért olyan
fontos, hogy mindannyian szigorúan betartsuk ezt a kódexet és

megerősítsük elkötelezettségünket amellett, hogy minden
cselekedetünkben a legmagasabb etikai elveket követjük.
Kivételes tapasztalatainak köszönhetően szerzünk üzleti
megrendeléseket ügyfeleinktől. Ugyanakkor kivívjuk
tiszteletüket azáltal, hogy mindezt személyes és szakmai
tisztességgel tesszük. A Kódexben felvázolt elvek
példája alapján előmozdítjuk a nyertes kultúrát, ahol a
tehetséges emberek dolgozni akarnak; ahol a beszállítók
megtiszteltetésnek tekintik megrendeléseiket; és ahol az
ügyfelek bíznak bennünk, hogy teljesítjük kötelezettségeinket.
Számítok Önökre abban, hogy osztoznak Etikai Kódexünk
értékeiben és betartják azokat, hogy segítsék vállalatunkat
a fenntartható siker elérésében.

Éric Martel
Elnök-vezérigazgató
BOMBARDIER ETIKAI KÓDEXÜNK
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Kire
vonatkozik
a Kódex?
ETIKAI KÓDEXÜNK mely meghatározza
a globális üzleti és működési normákat
a Bombardier közösség minden
tagjára vonatkozik, beleértve az
igazgatótanácsot, a vezetőséget és az
alkalmazottakat minden szinten, minden
országban és minden Bombardier
jogalanynál (beleértve azon közös
vállalkozásokat is, ahol a Bombardier
többségi/vezető érdekkel bír).
A vezetőségtől és az alkalmazottaktól
is elvárt, hogy minden időben betartsák
az összes Bombardier szabályzatot,
irányelvet és eljárást. A Bombardier
beszállítói, szolgáltatói és tanácsadói
felé elvárás, hogy tartsák magukat a
Bombardier Beszállítói Etikai kódexéhez
a Bombardier-rel való üzleti kapcsolat,
illetve a Bombardier nevében való
eljárás során.
4
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A Kódex
szabályozása
A BOMBARDIER ETIKAI ÉS
MEGFELELŐSÉGI IRODÁJA (Ethics
and Compliance Office) egy
szabályozási struktúrát vezetett
be, annak biztosítására, hogy a
Kódex alapelveinek betartása,
támogatása és szabályozása a
szervezet egészében hatékony
legyen. Az etikai és megfelelőségi
iroda (Ethics and Compliance Office)
felügyeli a Bombardier legmagasabb
etikai normáknak megfelelő
etikus munkahelyi környezet és
üzleti gyakorlatok támogatására
tett törekvéseit.

A vezetői pozícióban lévő
összes Bombardier alkalmazott
felelősséggel tartozik azért, hogy
biztosítsa a Kódex csapatán belüli
aktív terjesztését, megértését
és betartását.
BOMBARDIER ETIKAI KÓDEXÜNK
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A Kódex Melletti
Elkötelezettség
A Bombardier
alkalmazottjaként pozíciótól és
helytől függetlenül kötelessége
a Kódexet betartani.
Újonnan felvett alkalmazottként
kötelessége a Kódexet elolvasni,
és aláírni egy nyilatkozatot,
mely szerint megértette és
betartásában elköteleződött.
A vezetőség kijelölt tagjainak
minden évben alá kell írniuk
egy nyilatkozatot, mely szerint
elolvasták és megértették a
Kódexet, és jelezniük kell, ha a
Kódex előírásainak megsértése
tudomásukra jut.

A Kódex
alapja

Kultúránk

A törvény betartása

A Bombardier alkalmazottjaként öt fontos
pillérre támaszkodunk, amelyek az általunk
együtt épített kultúra alapjait képezik.

A Bombardier nemzetközi vállalatként a világon számos országban
végez üzleti tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy üzletágainkra
és tevékenységeinkre vonatkozóan több joghatóság törvényeit
és szabályzatait is be kell tartanunk, ide értve nemzeteket,
tartományokat, államokat, városokat és nemzetközi szervezeteket
is. Ha a helyi jogszabályok valamit megengednek, amit Kódexünk
tilt, akkor az utóbbi élvez elsőbbséget.

E pillérek lényege az integritás; ez a közös szál
köti össze mindazt, amire összpontosítunk,
biztosítva a legmagasabb szintű etikai
normákat, amelyek vállalatunk hosszú távú,
fenntartható sikeréhez vezetnek:
Ember- és ügyfélközpontú szervezet vagyunk
 rtékeljük a teljesítményt és betartjuk a
É
részvényesekkel szembeni kötelezettségeiket
 kiváló működés alapvető fontosságú
A
vállalatunk DNS-ében és szerves része
mindannak, amit csinálunk
Csapatszellemben dolgozunk együtt
 tláthatóak és autentikusak vagyunk
Á
mindenkor és a szervezet minden szintjén

Ha konfliktust észlel egy adott ország – ahol a Bombardier üzleti
tevékenységet folytat – jogszabálya és a jelen Kódex között,
illetve ha tisztázni szeretné a vonatkozó törvényeket, vegye fel a
kapcsolatot a jogi részleg (Legal Services) képviselőjével vagy az
etikai és megfelelőségi irodával (Ethics and Compliance Office).

A világ legnagyobb fenntarthatósági
kezdeményezésének támogatása
A Bombardier aláírta az ENSZ Globális Megállapodását, és elkötelezett
az emberi jogokat, munkát, környezetet és korrupcióellenességet
célzó 10 alapelvének teljes vállalati stratégiát és minden tevékenységet
átölelő aktív támogatásában. Etikai kódexünk magába foglalja ezt
az elkötelezettséget, és útmutatást ad minden alkalmazottnak az
alapértékek fenntartására.

BOMBARDIER ETIKAI KÓDEXÜNK
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Felelősségeink

Az alkalmazottak kötelessége
Bombardier alkalmazottként az alábbi elvárásoknak kell megfelelnie:
Viselkedjen etikusan;
Vegye ki a részét abban,
hogy a Bombardier elérje a
céljait úgy, hogy döntéseinél
betartja a Kódex előírásait
– kompromisszumok nélkül;
Ismerje meg a Kódex tartalmát;
Kérjen tanácsot: beszéljen
felettesével vagy a Bombardier
kapcsolattartók valamelyikével
(lásd 14. oldal), ha a Kódexszel
vagy a Bombardier etikai és
megfelelőségi programjával
kapcsolatban bármilyen
kérdése van;

V
 egyen részt a kötelező
online és tantermi etikai és
megfelelőségi képzéseken;
S
 zólaljon fel: ismerje meg, hogyan
jelentheti a Kódex potenciális
megsértését, jelentsen minden
potenciális megsértést, és segítsen
a belső felülvizsgálatoknál; és
T
 artózkodjon minden olyan
magatartástól, amely szembe
megy a Kódex szellemiségével, és
károsíthatja a Bombardier hírnevét.

BOMBARDIER ETIKAI KÓDEXÜNK
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A vezetőség
kötelessége
Hisszük, hogy a példamutató
etikus magatartás a vezetőségnél
kezdődik. Az alkalmazottakkal
szemben fentebb említett
kötelességeken túl a Bombardier
vezetőinek példaképeknek is
kell lenniük, akik precedenst
állítanak a Kódex szellemiségét
tükröző, magas szintű etikai
normáknak. Minden vezető
felelős annak biztosításáért, hogy
saját illetékességi területén belül
a törvényt, a belső irányelveket
vagy a jelen Kódexet senki ne
sértse meg.

A Bombardier vezetőinek az alábbi elvárásoknak kell megfelelniük:
VÁLLALJON FELELŐSSÉGET:
részletekbe menően ismerje meg
a Kódexet, és aktívan támogassa azt
a munkahelyen és csapatában;
JÁRJON ELÖL JÓ
PÉLDÁVAL: legyen az etikus
magatartás példaképe;
HOZZON létre egy, a Kódex
tartalmát és szellemiségét
tükröző munkakörnyezetet;
A Bombardier etikai ÉS
MEGFELELŐSÉGI irodájával
(Ethics and Compliance Office)
együttműködve népszerűsítse
a Kódexet alkalmazottai között,
és gondoskodjon róla, hogy
az elvárásoknak megfelelően
elolvassák, illetve megértsék,
továbbá a nyilatkozatot aláírják;
AKTÍVAN TÁMOGASSA a
Bombardier etikai és megfelelőségi
irodáját (Ethics and Compliance
Office) a Kódexszel és a Bombardier
etikai és megfelelőségi programjával

kapcsolatos intézkedések és
tevékenységek megvalósításában;
GONDOSKODJON RÓLA, hogy
alkalmazottai részt vegyenek a
kötelező online és tantermi etikai
és megfelelőségi képzéseken;
FORDÍTSON FIGYELMET a
Kódex bármilyen megszegésének
megelőzésére, észlelésére és az arra
való reagálásra;
VÉDJE a megtorlástól azokat, akik
áthágást jelentenek;
A
 megfelelő forrásokkal együtt
HOZZON DÖNTÉST a nem
helyénvaló magatartással szembeni
adekvát fegyelmi intézkedésekről,
és biztosítsa betartásukat az ügy
megoldása érdekében; valamint
KÉRJEN megfelelő segítséget az
etikai és megfelelőségi irodától
(Ethics and Compliance Office)
vagy más illetékestől, ha a Kódex
vagy egy vonatkozó törvény
megsértéséről tudomást szerez.
BOMBARDIER ETIKAI KÓDEXÜNK
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Egyéb Bombardier
szabályzatok,
irányelvek
és eljárások
A Bombarider által kiadott minden
szabályzat a jelen Kódex hatálya alá
esik. Ön köteles betartani minden
szabályzatot, amely a Kódexben
leírtakon túl vonatkozik Önre. Ha a
Kódex és az adott szabályzat között
bármilyen eltérés van, a Kódex
élvez elsőbbséget.

Minden csoportnak
vagy részlegnek, amely új
szabályzatot vagy irányelvet
szeretne kiadni, először fel
kell vennie a kapcsolatot a
Bombardier szakreferens
irodájával Policy Office
(policy_office@bombardier.com)
az írásbeli jóváhagyásért
és a globális
szintű koordinációért.

12
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A Kódex esetleges
megsértésének
jelentése
A Bombardier alkalmazottjaként
köteles jelenteni a törvény, a Kódex
vagy a Bombardier bármely más
szabályzatának esetleges megsértését
az alábbiak valamelyikénél: felettes,
emberi erőforrások üzleti partner,
jogi részleg (Legal Services)
képviselője, az illetékes etikai és
megfelelőségi nagykövet (Ethics
and Compliance Ambassador) vagy
az etikai és megfelelőségi iroda
(Ethics and Compliance Office).
Ha szeretne névtelen maradni,
használja a Bombardier bizalmas
jelentési rendszerét.
Akármelyik megoldást is választja,
minden jelentést a legszigorúbb
bizalmassággal kezelünk. Ha lead
egy jelentést, jóhiszeműen eljárva
érdeklődik a Kódex esetleges
megsértését illetően, vagy útmutatást
kér állítólagos áthágások kezeléséhez,
ezt a megtorlástól való félelem
nélkül megteheti.

A belső
felülvizsgálatokkal
és kivizsgálásokkal
való együttműködés
A Bombardier alkalmazottainak,
valamint a Bombardier nevében eljáró
képviselőknek szükség esetén teljes
körűen együtt kell működniük minden
belső felülvizsgálattal és kivizsgálással.

Áthágásért járó
büntetés
Az egyes jogrendszerek Önre és
munkájára vonatkozó törvényeit és
szabályait be kell tartania, ellenkező
esetben személyesen felelősség
alá vonható.
A törvénysértő alkalmazottak mind
magukat, mind pedig a Bombardier-t
büntetőjogi vagy polgárjogi pernek
teszik ki. A Kódex vagy a vonatkozó
törvények be nem tartása az áthágással
arányos fegyelmi intézkedéseket
vonhat maga után, beleértve akár
a munkaviszony megszűnését a
jogszabályok által előírt büntetéseken túl.
BOMBARDIER ETIKAI KÓDEXÜNK
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Kapcsolatfelvételi
lehetőség
Az etikai és
A Bombardier
megfelelőségi irodával jelentési rendszere
Az etikai és megfelelőségi irodával
az alábbi elérhetőségeken veheti
fel a kapcsolatot:
Levélben
Bombardier Ethics and
Compliance Office
400, Côte-Vertu Road West Dorval,
Dorval, Quebec
Canada H4S 1Y9
Telefonon
+1 (514) 861-9481

A Bombardier online jelentési
rendszerén keresztül bizalmasan és
névtelenül jelenthet. A rendszer a
nap 24 órájában, heti 7 nap és az év
365 napján elérhető!
Online biztonságos
weboldalon keresztül
Telefonon: díjmentesen hívható
számokért lásd a weboldalt

Nagykövetek
A nagykövetek telephelyük helyi
etikai és megfelelőségi képviselőiként
működnek. Rendelkezésére állnak,
ha tanácsra vagy útmutatásra van
szüksége, illetve ha az etikával és
megfelelőséggel kapcsolatban
bármilyen kérdése van. A nagykövetek
motivációjuk, megbízhatóságuk
és az etikus munkahelyi környezet
melletti elkötelezettségük alapján
kerülnek kiválasztásra.

E-mailben
compliance.office@bombardier.com
A MUNKAHELYÉN ILLETÉKES
NAGYKÖVET KILÉTÉRŐL
AZ INTRANETEN VAGY A
MUNKAHELYÉN ELHELYEZETT
PLAKÁTOKRÓL ÉRTESÜLHET.
14
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Egyenlő munkavállalási
lehetőségek

Az egészséges
és fenntartható
munkahely
támogatása

A Bombardier célja egy olyan
munkakörnyezet elősegítése, amely
becsüli a változatos és befogadó
munkaerőt. A Bombardier minden
alkalmazottját igazságos, etikus,
tisztelet- és méltóságteljes módon
kezeli. A Bombardier korra, nemre,
szexuális irányultságra/nemi identitásra,
fogyatékosságra, származásra,
bőrszínre, vallásra, nyelvre, etnikai
hovatartozásra, szülőföldre, családi
vagy házassági állapotra vagy a törvény
által védett bármely más alapra való
tekintet nélkül kínál munkalehetőséget
és tartja be törvényeket és szabályokat
az egyes országokban, ahol üzleti
tevékenységeket végez.

Zaklatás
A Bombardier eltökélt amellett, hogy
olyan egészséges és fenntartható
munkahelyet biztosítson, amely
mentes minden zaklatástól, beleértve a
szexuális, fizikai és lelki bántalmazást.
Alkalmazottként joga van a pozitív,
harmonikus és professzionális
munkakörnyezethez – amelynek
fenntartása szintén elvárt Öntől.
BOMBARDIER ETIKAI KÓDEXÜNK
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Mit tegyek?
K: Egy kollégám az utóbbi időben
lenézően beszél velem. Ez azért
különös, mert mással nem bánik
így. Egyre többször támad rám
személyes szinten, és ez kezd
hatással lenni rám. De a csapatban
mindenki kedveli őt, és úgy látja,
hogy túlreagálom a dolgot. Nem
tudom, mit tegyek…
V: Ha a helyzet kezd hatással lenni
munkahelyi környezetére és
közérzetére, mindenképpen
szólaljon fel. Beszéljen a felettesével
erről a helyzetről. Felkeresheti
emberi erőforrások üzleti partnerét,
az etikai és megfelelőségi irodát
(Ethics and Compliance Office) is,
vagy használhatja a Bombardier
jelentési rendszerét. Minden
esetet a legmagasabb szintű
bizalmassággal kezelünk. Ne
hagyja, hogy a megtorlástól való
félelem megakadályozza, mivel a
Bombardier zéró toleranciát hirdet
a megtorlással szemben.

ZAKLATÁSNAK minősül minden
olyan verbális, nonverbális vagy
bármely más kommunikációs
csatornát használó magatartás,
amely becsmérel, illetve
rosszindulatot vagy ellenszenvet
mutat egy egyén vagy egyének
egy csoportja iránt a következő
céllal vagy hatással:
Megfélemlítő, sértő vagy
ellenséges munkakörnyezet
létrehozása; vagy
Adott egyén
munkateljesítményének
indokolatlan akadályozása.
A zaklatás nem foglalja magába
a vezetői jogkör indokolt
kereteken belüli gyakorlását.

Munkahelyi egészség
és biztonság
A Bombardier alkalmazottainak
munkahelyi egészségét és biztonságát

16
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a környezetvédelemmel kiegészítve
(együtt: HSE) a vállalat alapvető
társadalmi felelősségének tartja.
Mindig arra fogunk törekedni, hogy
a megelőző HSE kultúra terén
világvezetők legyünk.
Az Ön, valamint munkatársai és más
közösségek biztonságának védelme
érdekében Öntől elvárt, hogy járuljon
hozzá az alábbiakhoz:
M
 unkahelyen terjedő betegségek
és munkahelyi balesetek
megelőzése; és
M
 inden fizikailag veszélyes vagy
káros szituáció jelentése.
Ezenfelül el kell köteleződnie,
hogy nem dolgozik olyan szerek
hatása alatt, amelyek döntését
befolyásolhatják vagy feladatainak
hatékony és felelős teljesítését
akadályozhatják. Saját egészségével
és biztonságával, valamint a
munkatársak és a a nagyobb közösség
egészségével és biztonságával
kapcsolatban mindenkitől elvárt, hogy
felelősségteljes magatartást tanúsítson.

Mit tegyek?

Környezet

Mit tegyek?

K: Új vagyok a Bombardier-nél, és egy
kollégám, aki körbevezetett, ma azt
mondta, hogy az erősen mérgező
anyagokat nyugodtan dobhatom
a munkaállumásunk melletti
kommunális hulladékgyűjtőbe.
Amikor megkérdeztem, miért, azt
mondta, így kényelmesebb, és
hogy úgysem számít igazán. Félek,
ez potenciálisan veszélyes lehet,
nem csak a munkatársaimra de a
környezetre nézve is.

Folyamatosan arra törekszünk,
hogy tevékenységeink, termékeink
és szolgáltatásaink környezeti
teljesítményét a „teljes életciklus”
megközelítés alkalmazásával
javítsuk egészen a projektek
kiindulókoncepciójától és tervezési
fázisától kezdve.

K: Nagy nyomás alatt vagyunk, hogy
a terméket, amin éppen dolgozunk,
időben leszállítsuk. A csapatommal
találtunk egy megoldást arra,
hogy teljesítsük a határidőt, ehhez
azonban meg kellene kerülnünk
néhány biztonsági előírást. A
csapatom nagyon tapasztalt, ezért
úgy érezzük, ez nem jelentene
gondot. Felgyorsítható így a
folyamat a Bombardier hasznára?

V: Ez a fajta magatartás
határozottan szembe megy
az Etikai kódexünkkel, illetve
környezetvédelmi törvényeket
és szabályokat is megsérthet.
Mondja meg a munkatársának,
hogy feszélyezve érzi magát, ha
azt teszi, amit mondott, és azonnal
értesítse a felettesét és a helyi HSE
csapatot. Felkeresheti az etikai
és megfelelőségi irodát (Ethics
and Compliance Office), vagy
használhatja a Bombardier jelentési
rendszerét is.

A Bombardier szabványokat,
eljárásokat, vészhelyzeti intézkedéseket
és irányítási rendszereket vezetett
be, hogy biztosítsa a műveletek
biztonságos, gazdaságos és
fenntartható kezelését. Ezenfelül
eleget teszünk az adott ország
minden vonatkozó környezetvédelmi
törvényének, ahol helyileg
képviseltetve vagyunk.

V: Nem – egy határidő miatt nem
szabad kockáztatnia saját vagy
mások egészségét, még akkor se, ha
az érintett feladatok rutin jellegűek.
A biztonsági intézkedések az Önök,
illetve a vállalat és az ügyfelek
védelmét szolgálják. Forduljon
bizalommal a helyi HSE csapathoz,
ha támogatásra van szüksége
egy egyszerre biztonságos és
hatékony megoldás létrehozásában.
A biztonság mindig az első!

BOMBARDIER ETIKAI KÓDEXÜNK
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A tulajdon
védelme
Vállalati tulajdon
A Bombardier tulajdonát csak
szabályszerű üzleti célokra
használhatja. A Bombardier elvárja
minden alkalmazottól, hogy a vállalati
tulajdonnak gondját viselje, és ne
veszítse el, ne tegyen benne kárt,
rendeltetésszerűen használja, és ne
hagyja, hogy ellopják.

Szellemi tulajdon
A szellemi tulajdon tárgykörébe
tartoznak a védjegyek, a
tartománynevek, a szabadalmak, ipari
tervek, szerzői jogok és ipari titkok.
Önnek kötelessége a Bombardier
18
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szellemi tulajdonának védelme,
ahogyan mások szellemi tulajdonának
tiszteletben tartása is. A vonatkozó
törvények értelmében a munka során
az alkalmazottak által elért találmányok
és felfedezések a Bombardier
tulajdonát képezik. A szellemi tulajdon
bizalmas információnak minősül;
ezért a jelen Kódexben a „Bizalmas
adatok és információk védelme” c.
rész titoktartási irányelveinek hatálya
alá tartozik.

Bizalmas adatok és
információk védelme
A bizalmas adatok és információk
a Bombardier tulajdonát képező

olyan információk, amelyek nem
állnak köztulajdonban. Bizalmas
információnak minősülnek azok az
információk, amelyeket a Bombardier
hozott létre vagy szerzett be
bizalmasan harmadik féltől és foglalt
titoktartási megállapodásba.
Bizalmas információk például a
pénzügyi adatok, a stratégiai tervek,
a szellemi tulajdon, az ajánlattételi
adatok, az alkalmazottak személyes
adatai, a jogi dokumentumok és az
ügyfelek és beszállítók adatai. Ne
fedjen fel bizalmas információkat
senkinek azon kívül, akinek szánták,
kivéve, ha erre felhatalmazást kapott
vagy törvény kötelezi rá. Ide értendők

a beszállítók és ügyfelek által átadott bizalmas információk. A bizalmas
kezelés fenntartása minden időben elvárás, még a Bombardier-rel kötött
munkaviszony megszűnése után is. Ezenfelül legyen körültekintő, hogy
elkerülje a bizalmas információkkal való visszaélést, illetve azok nem
szándékos nyilvánosságra hozatalát. Ez többek között az alábbiakat
foglalja magába:
A
 bizalmas információkat
tartalmazó elektronikus és
papíralapú dokumentumok
és fájlok biztonságos helyen
történő tárolása, valamint
a bizalmas információk
védelme jelszóval és
egyéb intézkedésekkel;
A
 bizalmas ügyek privát
kezelése, tárgyalásuk ne
közösségi helyen történjen, ahol
mások is hallhatják, például
liftben, folyosón, étteremben,
repülőn vagy taxiban;

Körültekintő eljárás a bizalmas
ügyek telefonon vagy más
mobil eszközön történő
tárgyalása során;
A bizalmas dokumentációk
küldése elektronikus úton,
például e-mailben csak akkor, ha
észszerűen feltételezhető, hogy
ez biztonságosan megoldható;
és
A bizalmas dokumentációk
szükségtelen
másolásának kerülése.

Bár a Bombardier törekszik bizalmasan tartani minden, harmadik féllel
folytatott üzleti kommunikációt, legyen az akár belső, akár külső, mindig
tartsa szem előtt, különösen írásos kommunikáció esetén, hogy lehetnek
olyan esetek, amikor a kommunikáció kikerülhet harmadik felekhez, például
szabályozó hatóságokhoz vagy bűnüldöző szervekhez egy nyomozás és/
vagy bírósági eljárás keretein belül.

Adatvédelem
Az adatvédelem minden olyan
személyes adat védelmére szolgál,
amely személyazonosításra vagy egy
egyén meghatározására felhasználható.
Az ilyen adatokat csak szükség esetén
és kizárólag törvényszerű üzleti
célból dolgozhatja fel. Kérjük, olvassa
még el a Bombardier Adatvédelmi
nyilatkozatát is.
Globális szervezetként eltökéltek
vagyunk abban, hogy üzleti
tevékenységeink összhangban
legyenek az adott ország adatvédelmi
törvényeivel és szabályzataival, és
hogy biztosítsuk az Ön védelmét a
személyi adatok gyűjtése, feldolgozása
és tárolása során.
Az adatvédelemmel kapcsolatos
kérdéseit küldje a következő
e-mail címre:
dataprivacy@aero.bombardier.com

BOMBARDIER ETIKAI KÓDEXÜNK
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Professzionális eljárás
kommunikáció során

Közösségi média

Mit tegyek?

Személyes véleményt (legyen az
pozitív vagy negatív) a Bombardier
nevében semmilyen esetben sem
nyilváníthat közösségi médiás
felületeken. A vállalat nyilvános
képviseletére csak a felhatalmazott
Bombardier szóvivők jogosultak.
Ezenfelül nem hozhat létre semmilyen
jellegű blogot a Bombardier
nevében, hacsak erre a Bombardier
kommunikációs részlegétől engedélyt
nem kapott.

K: A csapatommal egy új terméken
kezdünk el dolgozni. Szeretném
a gyártást az elejétől a végéig
dokumentálni, és csinálni belőle egy
szakmai „hogyan készül” videót,
amelyet szeretnék a blogomon
közzétenni. Nagy rajongója
vagyok annak, amit csinálunk, így
a videóban csak pozitív dolgok
lennének. Ez rendben van így?

A tőzsdén jegyzett nyilvános
kibocsátóként a Bombardier
tevékenységét szigorú tájékoztatási
szabályok korlátozzák. A közösségi
média nem az a hely, ahol tulajdonjogi,
nem nyilvános és bizalmas vállalati
információk megvitathatók. Amikor
online megoszt valamit, mindig tartsa
szem előtt a bizalmasság szempontját.

Soha ne osszon meg olyan tartalmat
vagy tegyen olyan hozzászólást a
közösségi médián, amely diszkriminatív,
sértő vagy nem helyénvaló. Mindig
tartsa szem előtt a valóságot, amely
a közösségi média használatával
jár: minden megosztott tartalom
maradandó és globálisan elérhető.
További részletekért lásd a
Bombardier közösségi médiára
vonatkozó főszabályait (Social Media
Principles). Ha a közösségi médiával
kapcsolatban kérdése van, írjon a
social.media@bombardier.com
e-mail címre.

V: Először keresse fel a helyi
kommunikációs csapatot, és kérjen
tanácsot, mielőtt továbbviszi ezt
az ötletet. Előfordulhat, hogy a
videóban véletlenül bizalmas
vagy érzékeny információkat oszt
meg, ami szembe menne az Etikai
kódexünkkel. Létesítményeinkben
csak felhatalmazott Bombardier
szóvivők jogosultak arra, hogy
termékeinkről információkat és
képeket tegyenek nyilvánossá.

BOMBARDIER ETIKAI KÓDEXÜNK
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Mit tegyek?
K: F eltűnt, hogy az emberek a közösségi
oldalakon a Bombardier-ről írnak.
Amit írnak, az sértő, és tudom, hogy
nem igaz. Leírhatom, hogy tévednek?
Azonosíthatom magam Bombardier
alkalmazottként, hogy ezzel is nagyobb
hitelt nyerjek?

Kommunikáció
másokkal
Másokkal való érintkezése során legyen
őszinte, egyenes és etikus, és soha ne
vezesse félre szándékosan egyetlen
munkatársát vagy a Bombardier-rel
kapcsolatban álló harmadik felet se.
Minden alkalmazottól elvárt, hogy
írásos és szóbeli kommunikáció
során egyaránt megfelelő és
professzionális nyelvezet használatával
tiszteletteljes és professzionális
magatartást tanúsítson.
22
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V: Ha egy ilyen helyzet áll elő, tisztelettudóan
ellent mondhat az adott személynek.
Gyakorlati szabályként az egyszeri
választ javasoljuk. Igyekezzen mások
véleményével kapcsolatban megfontolt,
udvarias és tisztelettudó lenni, még

ha nem is ért egyet azzal. Felfedheti a
Bombardier-rel való kapcsolatát, azonban
feltétlenül tisztázza, hogy álláspontja
és véleménye nem a vállalat hivatalos
álláspontja. És ne feledje, hogy számos
projektünk, szerződésünk és módszerünk
nem nyilvános információ, így online nem
megosztható. A bizalmas és tulajdonjogi
információk védelme mindannyiunk
feladata. Ha a Bombardier-ről negatív
véleményt talál, azt bármikor jelentheti
a közösségi médiáért felelős csapatnak
(Social Media team) is.

Nyilvános
kommunikáció
A médiával, befektetői közösséggel
és szabályozókkal folytatott
kommunikáció a Bombardier kijelölt
szóvivőinek felelőssége. Ha a
fentiek közül valamelyik kérdéssel
fordul Önhöz, akkor köteles egy
felhatalmazott szóvivőhöz irányítania.

Média
bombardier.com/en/media
Befektetők
investors@bombardier.com

Ha a kiberbiztonsággal kapcsolatban kérdése vagy kétsége van, írjon a cybersecurity@bombardier.com e-mail címre.

Kiberbiztonság
Aktívan részt kell vennie a Bombardier
információinak védelmében azzal,
hogy a kiberbiztonságról minden
tevékenysége során gondoskodik.
Ezenfelül meg kell értenie és
be kell tartania a Bombardier
Információs Szolgáltatási (IS)/
Informatikai (IT) normáit, valamint
követnie kell a tájékoztatási és
oktatási programunkban ismertetett
kiberbiztonsági alapelveket. Ha
bármilyen kiberbiztonsági incidenst
tapasztal, azt köteles azonnal jelenteni.

Mit tegyek?
K: M
 a kaptam egy levelet, ami kicsit
különösnek tűnt. Tudom, nem kellett
volna, de rákattintottam a levél
szövegében lévő linkre, és most attól
tartok, veszélyeztettem a hálózatunk
biztonságát. Mi tegyek?

V: Ha nem jelenti a hibát elég gyorsan,
akkor a Bombardier-t veszélynek teheti
ki. Haladék nélkül fel kell vennie a
kapcsolatot a kiberbiztonsági csapattal.
Minél gyorsabban reagálni tudunk az
ilyen fenyegetésekre, a komoly károk
annál jobb eséllyel akadályozhatók meg.

BOMBARDIER ETIKAI KÓDEXÜNK
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Mit tegyek?
K: A testvéremmel kertészeti
kisvállalkozásba kezdünk. A
szabadidőmben én intézem
a könyvelési és hirdetési
ügyeket. Mivel csak most
kezdtünk, még nincs saját
számítógépünk vagy szoftverünk.
Használhatom a Bombardier
számítógépét munkaidőn túl az
új vállalkozásunkhoz?
V: Még ha munkaidőn túl használja
is, a Bombardier informatikai
erőforrásai nem személyes célokra
szolgálnak, különösen nem egyéni
mellékes üzleti célokra. Ha kétsége
van, útmutatásért forduljon
bizalommal a feletteséhez, az
Informatikai osztályhoz vagy az
etikai és megfelelőségi irodához
(Ethics and Compliance Office).

24
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Előírt
H
 ozzon létre erős jelszót
(8–12 karakter), melyet
nehéz kitalálni.
M
 indig zárja le a
munkaállomását ( + L), ha
elhagyja az asztalát.
M
 indig ügyeljen a
környezetére, és
legyen óvatos, hogy
véletlen se osszon meg
bizalmas információkat.
A
 zonnal jelentse a
gyanús üzeneteket
vagy tevékenységeket a
Kiberbiztonsági csapatnak.
T
 egyen fel kérdéseket.
Ha kétsége van, vegye
fel a kapcsolatot a
Kiberbiztonsági csapattal.

Tilos
 e feledje: a jelszavak személyesek
N
és bizalmasak, ne ossza meg őket!
N
 e hagyjon készüléket felügyelet
nélkül, illetve lopás vagy
elhagyás veszélyének kitéve.
B
 ombardier berendezésekre ne
telepítsen illegális szoftvert, és ne
módosítsa azok konfigurációját,
mivel ezek veszélyeztetik
a biztonságot.
N
 e adja ki az Ön személyes
vagy a Bombardier információit
jogosulatlan személyek vagy
felek számára.
N
 e nyisson meg e-maileket
vagy kattintson linkekre és
indítson el csatolmányokat, ha
megbízhatóságukat illetően
akár csak kis mértékben is
gyanúja van.

A Bombardier
informatikai
erőforrásainak
használata
A Bombardier
informatikai erőforrásait,
beleértve az e-mailt és az
internetes rendszereket, csak
a Bombardier tevékenységét
támogató üzleti célokra
használhatja. Az informatikai
erőforrások ettől eltérő használata
nem engedélyezett. Tartsa szem
előtt, hogy az e-mailek elfoghatók
és maradandóan rögzíthetők.
A Bombardier csak saját tulajdonú,
bérelt vagy licenccel rendelkező
üzleti célra használt informatikai
erőforrást engedélyez, hacsak
a Bombardier máshogy nem
dönt. A Bombardier informatikai
erőforrásaihoz (pl. számítógép vagy
hálózati egység ) csak jóváhagyott
harmadik féltől származó eszközök
csatlakoztathatók közvetlenül
vagy közvetetten.

Mit tegyek?
K: Vettem egy nagyon jó programot az
otthoni számítógépemre. Nagyon
szeretem, és fel is gyorsítaná a
munkámat. Mivel már egyébként is
megvettem a licencet, telepíthetem a
Bombardier számítógépemre is?
V: A saját szoftverek telepítése ellent
mond a Bombardier szabályzatával.
Sőt, a Bombardier előzetes
hozzájárulása nélkül nem is telepíthet
otthoni vagy bármely más forrású
szoftvert üzleti számítógépre. Ezt nem
engedélyezzük, hogy megakadályozzuk
a vírusok telepítését, illetve azért
sem, mert a szoftvereket szigorú
szerzői jogok védik, amelyek a
személyes és vállalati használat esetén
eltérőek. Saját szoftverek telepítése
üzleti számítógépre kalózkodásnak
tekinthető, a kalózszoftver pedig
egyenlő a lopással, amiért a
Bombardier felel.

Helyes üzleti
gyakorlatok
fenntartása

Értékpapírokról szóló
jogszabályok és bennfentes
kereskedelem
A korlátozott számú kivételtől eltekintve, aki lényeges
nem nyilvános információval rendelkezik egy
részvénytársaságban, az nem vásárolhat, adhat el vagy
kereskedhet az adott társaság értékpapírjaival, illetve
nem adhat át senkinek nem nyilvános információkat.
A lényeges, nem nyilvános információ egy társasággal
kapcsolatosan olyan, a nyilvánosság számára általánosan
nem ismert információként határozható meg, amelyet ha
nyilvánossá tesznek, alappal várható, hogy a befektetőket
befolyásolja, vagy hatással lesz a társaság részvényeinek
piaci árára. Példák az ilyen jellegű információra:
K
 iadatlan pénzügyi információk, beleértve a
nyilvánosság számára még nem elérhető negyedéves
vagy éves pénzügyi eredményeket;
J elentős új szerződések, termékek, szabadalmak
vagy szolgáltatások, illetve jelentős
szerződés- vagy üzletvesztés;
V
 áltozások az igazgatótanácsban vagy
a vezetőségben, beleértve a társaság
vezérigazgatójának (CEO), pénzügyi igazgatójának
(CFO), operatív igazgatójának (COO) vagy elnökének

(vagy ezekkel egyező pozícióban
lévő személyek) távozását; és
J elentős mértékű vagyontárgy,
tulajdon vagy közös vállalkozásbeli
érdekeltség megszerzése
vagy elidegenítése.
Ennek megfelelően ha a társasággal
kapcsolatos lényeges, nem nyilvános
információ jut tudomására, tilos
a Bombardier értékpapírjaival
kereskednie, amíg az információ
teljesen nyilvánosságra kerül, és
kellő idő nem telik el ahhoz, hogy
az információ a sajtóban széles
körben elterjedjen. Az értékpapírok
közé értendő a törzsrészvény (pl. a
Bombardier B kategóriás részvény), az
elsőbbségi részvény vagy a kötvény.
Hasonlóképpen ha harmadik féllel,
úgymint ügyféllel, kereskedővel vagy
beszállítóval kapcsolatos lényeges,
nem nyilvános információ jut
tudomására, tilos az adott harmadik
fél értékpapírjaival kereskednie, amíg
az információt teljesen nyilvánossá
nem teszik, és nem telik el kellő
idő. A Bombardier nyilvánosságra
hozatali szabályzata (Disclosure

Policy) értelmében az információ nem
tekintendő „nyilvánosnak” az általános
nyilvánosságra hozatalától számított
két teljes kereskedési nap leteltéig.
Mivel rendkívül nehéz
megkülönböztetni azt az információt,
ami a fentebb leírtak szerint „lényeges”
és azt, ami nem, valamint hogy a
szabálytalanság esetleges látszatát
elkerülje, Öntől mint alkalmazottól
elvárt az alábbi szabályok betartása:
Minden esetben kerülje el, hogy
harmadik félnek Bombardier

ABSZOLÚT TILOS A
BOMBARDIER-REL
KAPCSOLATOS, még nem
nyilvánosságra hozott lényeges
információkat (más néven
„tippadás”) bárkinek is átadnia,
beleértve a külsős szakmai
tanácsadókat, a Bombardier
más alkalmazottait vagy
családtagjaikat, kivéve, ha az a
Bombardier üzletének szükséges
keretein belül történik.

Inc. értékpapírok vételét vagy
eladását javasolja.
A
 mennyiben alkalmazottként
szeretne saját célból vagy
más módon Bombardier Inc.
értékpapírokat venni, eladni vagy
ezekkel kereskedni, a Bombardier
erősen javasolja, hogy ezt csak a
hivatalos kereskedési időszakban
tegye meg (még ha személyesen
vagy ténylegesen nincs is
birtokában semmilyen lényeges,
nem nyilvános információnak),
kivéve az aktuálisan érvényben lévő
automatikus értékpapír-vásárlási
programmal vagy automatikus
értékpapír-eladási programmal
(Automatic Plan) összhangban
és annak megfelelően végzett
kereskedések esetén. A Bombardier
igazgatótanácsa jelenleg a
kereskedési időszakokat 25 napos
időszakban határozza meg, amely
ötödik nappal a Bombardier Inc.
negyedéves vagy éves pénzügyi
jelentésének kiadásától kezdődik.
S
 emmikor, még a 25 napos
időszakban sem kereskedhet
BOMBARDIER ETIKAI KÓDEXÜNK
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Bombardier Inc. értékpapírokkal,
ha a fentebb leírtak szerint
bármilyen lényeges, nem nyilvános
információnak van birtokában,
illetve hozzáfér ahhoz (ilyen
esetben pedig csak az információ
nyilvánosságra hozatalát követő két
teljes kereskedési nap leteltével),
vagy ha a Bombardier Inc. a vállalati
nyilvánosságra hozatali szabályzat
(Disclosure Policy) szerint vagy más
módon értesítette alkalmazottait
arról, hogy a Bombardier
értékpapírokkal tilos kereskedni.
A nyilvánosságra hozatali szabályzattal
(Disclosure Policy) való nem
szándékolt konfliktusok elkerülése
érdekében minden belsős személynek,
alkalmazottnak és tanácsadónak
azt javasoljuk, hogy a munkavállalói
részvényvásárlási programokon vagy
automatikus programokon kívül ne
végezzen semmilyen eladást vagy
vásárlást tőzsdeügynökön keresztül.
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Korrupcióellenes
küzdelem
A korrupciót minden joghatóság
bűncselekményként kezel, amely a
vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi
korrupcióellenes jogszabályok szerint
büntetendő, a börtönbüntetést is
beleértve. Ön vagy a Bombardier
nevében eljáró bármely harmadik fél
semmilyen körülmények között nem
vehet részt a korrupció semmilyen,
akár hivatalos személyeket, akár
magánszemélyeket érintő formájában.
A Bombardier megfelel az adott ország
minden vonatkozó jogszabályának, ahol
üzleti tevékenységet végez, beleértve
Kanada külföldi hivatalos személyekkel
szembeni korrupcióról szóló törvényét
(Corruption of Foreign Public Officials
Act), az Egyesült Királyság vesztegetési
törvényét (Bribery Act) vagy az USA
külföldi korrupcióellenes gyakorlatról
szóló törvényét (Foreign Corrupt
Practices Act).

A KORRUPCIÓ a megbízott
hatalommal való visszaélés
haszonszerzés céljából.
A korrupció:
L
 ehet passzív (elfogadás
vagy követelés) vagy aktív
(felajánlás vagy nyújtás);
S
 zámos különböző
formát ölthet, így lehet
megvesztegetés, jogtalan
részesedés, titkos vagy
egyéb jogellenes kinevezés,
illetve más illegális vagy
helytelen kifizetés; és
K
 ülönböző feleket
érinthet, mind például
egyéneket, cégeket,
kormányzati tisztviselőket
vagy ügynököket.

Ajándékok és reprezentációs juttatások
Kerülje ajándékok és reprezentációs
juttatások (szórakozási lehetőségek)
adását vagy fogadását, amennyiben
ezek célja a fogadó fél döntésének és
tetteinek szabálytalan befolyásolása,
vagy akként tekinthető. Ezenfelül
ajándékok és reprezentációs juttatások
soha nem fogadhatók el, ha a helyi
törvények vagy szabályok, illetve a
fogadó vagy adományozó szervezet
szabályzata ezt tiltja.
Soha ne fogadjon el és ne ajánljon fel
semmilyen ajándékot, reprezentációs
juttatást vagy bármely más

előnyt hivatalos személytől, illetve
személynek a vonatkozó törvényeket
és szabályokat vagy más Bombardier
szabályzatokat megszegve. Továbbá
ha olyat tapasztal, hogy egy harmadik
fél a Bombardier alkalmazottját,
annak családtagját vagy egy közeli
köréhez tartozó személyt helytelen
módon próbál meg befolyásolni
például ajándékozással vagy előnyben
részesítéssel, azt azonnal jelezni kell
a Bombardier jelentési rendszerén
vagy a(z) 14 oldalon felsoroltak
valamelyikén keresztül.

Mit tegyek?
K: Kaptam egy ajándékot egy
beszállítótól, amiről tudom, hogy
nem fogadhatom el. Mi tegyek?
V: Értesítse a felettesét, és amennyiben
lehetséges, küldje vissza az ajándékot
a beszállítónak, és udvariasan fejtse
ki a szabályzatunkat. Ha az ajándék
olyasvalami, amelynek visszaküldése
nem lehetséges, helyezze el egy közös
helyen, ahol mindenki élvezheti.
Ezenfelül tanácsért felkeresheti
az etikai és megfelelőségi irodát
(Ethics and Compliance Office).

AJÁNDÉKNAK minősül minden felajánlott vagy fogadott kifizetés, pénzjutalom, kielégítés,
adomány, juttatás vagy előny (pénzbeli vagy egyéb), így például vagyon, berendezés,
személyes kedvezmény, készpénz, háladíj, kötvények vagy részvények. Reprezentációs
juttatásnak minősül a szociális juttatások minden formája, beleértve a felajánlott vagy fogadott
utazást, szállást vagy invitálást, így például étkezés, hotelszoba, repülőút vagy jegy sport-,
kulturális vagy társas rendezvényre.
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Mit tegyek?
K: Egy céges eseményt rendezünk,
amelyen teljes étkezést és
szórakoztatást kínálunk a
vendégeknek. Tudom, hogy
pályázati versenyben vagyunk egy
helyi állami vállalkozásért, ezért úgy
gondoltam, jó ötlet lenne meghívni
a képviselőiket az eseményre.
Ez engedélyezett?
V: Ebben a kontextusban az ajándék,
étkezés vagy szórakozás felajánlása
hivatalos személyeknek nem
elfogadható. A legtöbb ország
törvényileg tiltja vagy korlátozza,
hogy hivatalos személyek ajándékot
vagy reprezentációs juttatást
(szórakozás) fogadjanak el. A
meghívása megvesztegetésnek
tűnhet. A megvesztegetés pedig
bűncselekménynek minősülhet.

Adományozási, támogatási és
finanszírozási kérelem
Soha ne ígérjen meg, kínáljon fel
vagy fogadjon el adományt vagy
támogatást, amennyiben ezek
célja a fogadó fél döntésének
szabálytalan befolyásolása, vagy
akként tekinthető. Semmilyen
adomány vagy támogatás nem
kérhető, kínálható fel vagy adható
közvetlenül hivatalos személyeknek,
azok élettársának, családjának vagy a
közeli köréhez tartozóknak.

Szigorúan tilos a közvetlen
kommunikáció beszállítókkal,
ügyfelekkel vagy partnerekkel,
ha az, adományozás, támogatás,
ajándék vagy bármely más jellegű
pénzügyi támogatás kérésére
irányul, a Bombardier vagy
alkalmazottainak támogatására
szervezett eseményhez, a beszerzési
osztály vezetőjének előzetes
beleegyezése nélkül.

Csalás
Csalásnak minősül a vállalati vagyon vagy kommunikációs eszközök
tisztességtelen vagy bűncselekményekre történő felhasználása szándékos
félrevezetés céljából, beleértve lényeges kihagyáson, harmadik felen vagy a
vállalaton keresztül történő pénzügyi vagy egyéb, személyes haszonszerzést.
Ha egy alkalmazott vagy a Bombardier-rel üzletet folytató harmadik fél csalást
követ el, az a Bombardier-rel közös munka- vagy üzleti viszony megszűnését
és az adott személy elleni büntetőjogi vagy polgári eljárást von maga után.

Összeférhetetlenség

Pénzmosás

Mit tegyek?

Összeférhetetlenségnek minősül
minden olyan helyzet vagy
megállapodás, ahol a személyes
tevékenységei vagy érdekei nem
férnek össze a Bombardier-rel
szemben fennálló felelősségeivel.
Feladatai teljesítése közben
kerülnie kell a valós vagy
látszólagos összeférhetetlenségeket.

A Bombardier csak olyan harmadik
felekkel tart fenn kapcsolatot, amelyek
tevékenységeiket a törvényben
leírtaknak megfelelően űzik, valamint
pénzügyi eszközeik és készpénzük
törvényes forrásból származik.
Mindannyiunk kötelessége, hogy
szigorúan megfeleljünk a pénzmosás
elleni harc jogi szabályozásainak,
beleértve azon harmadik felek
gyanús magatartásának jelentését,
akivel üzletet folytatunk. Tartson
be a készpénz és más tranzakciók
és szerződések rögzítésére és
elszámolására irányuló minden
vonatkozó szabályt.

K: A csapatomban szabaddá vált egy
pozíció, és tudom, hogy a testvérem
tökéletesen alkalmas lenne erre a
munkára. Okos, keményen dolgozik
és jelentős tapasztalata van ezen a
téren. Felvehetem?

Ha potenciális vagy tényleges
összeférhetetlenségbe sodródik, vagy
tanúja annak, a helyzetet késedelem
nélkül jelentenie kell a vezetőség, a jogi
részleg (Legal Services) egy képviselője
vagy az etikai és megfelelőségi iroda
(Ethics and Compliance Office) felé.

V: A testvére felvétele
összeférhetetlenséget szülne.
A felvételi eljárás során nem lehet
kapcsolatban közeli rokonnal,
és nem állhat elő olyan helyzet,
ahol egy családtagnak kell Ön
felé jelentenie. Ha a testvérét
érdeklik a karrierlehetőségek a
Bombardier-nél, ajánlja bizalommal
más pozícióra a hivatalos ajánlási
programon keresztül.

Könyvek és nyilvántartások
A Bombardier könyveinek és nyilvántartásainak mindig teljesnek, helyesnek és
pontosnak kell lennie, valamint meg kell felelnie minden jogi és számviteli jelentési
elvárásnak. A Bombardier belső szabályozási rendszerét használva pontosan
és valósághűen kell tükrözniük az összes eszközt, kötelezettséget, tranzakciót
és eseményt a vonatkozó számviteli alapelveknek megfelelően. A (nyomtatott
és elektronikus) könyveket és nyilvántartásokat mindig megadott szabályok és
törvényi előírások szerint kell kezelni, tárolni és archiválni.
BOMBARDIER ETIKAI KÓDEXÜNK
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Felelős eljárás
harmadik felekkel

Mit tegyek?
Versenyjogi
megfelelés
A Bombardier megfelel a verseny- és
kartelljogi követelményeknek mindenhol,
ahol üzletet folytat. Soha nem alkalmazhat
a versenyt törvénytelenül korlátozó
gyakorlatokat, illetve ezekhez nem járulhat
hozzá. Ilyenek például az alábbiak:
Á
 rrögzítés;
P
 iacfelosztás (pl. termékek,
szolgáltatások, ügyfelek és/vagy
területek felosztása);
Á
 razási adatok kiadása (pl.
árajánlatok termékekre vagy
szolgáltatásokra);
B
 eszállítók vagy szolgáltatók
csoportos bojkottálása;
V
 isszaélésszerű vagy összejátszó
részvétel ipari szabványok
kialakításában versenytársakkal
szembeni diszkrimináció céljából;
E
 rőforrásokhoz való hozzáférés
kizárása (beleértve az emberi

K: M
 últ héten részt vettem egy szakmai
konferencián, ahol egy másik
résztvevő bizalmas dokumentumokat
hagyott szem előtt egy tenderrel
kapcsolatban, amelyre a Bombardier
is pályázik. A konferenciát egy
olyan országban tartották, ahol
nincsenek versenyjogi előírások.
Mi forog kockán, ha belenéztem a
dokumentumba, és felhasználom annak
tartalmát, hogy ezzel javítsam a saját
ajánlatunkat és növeljem a tender
megnyerésének esélyét?
V: A dokumentumban lévő információk
nem nyilvánosak, és beszerzésük
nem hivatalos úton történt. Még ha
a versenyjogot egyes jogrendszerek
nem is érvényesítik, a versenyjog
és nemzetközi szabályok globális
erőforrások átcsábítását
vagy toborzását);
A verseny csökkentését célzó
minden monopolisztikus,
összejátszó vagy összeesküvő
magatartás, beleértve
a tendermanipulációs
tevékenységeket; vagy

érvényűek, így a Bombardier-re
mint nemzetközi szervezetre nézve
hatályosak. A dokumentumok
eltulajdonítása vagy a bennük
lévő információ felhasználása
versenyellenesnek minősülne.
Ennek megfelelően a döntéséért
jogi következményekkel számolhat,
a börtönbüntetést is beleértve. Az
ilyen jellegű etikátlan magatartás
és tisztességtelen üzleti gyakorlat
szembe megy Etikai kódexünkkel.
A személyes következményeken túl
mindig számításba kell vennie azt is,
hogy döntése milyen hatással van a
Bombardier-re és jó hírnevére nézve.

Ha a Bombardier alkalmazottai
vagy a Bombardier-rel üzletet
folytató harmadik fél részéről
versenyellenes magatartást lát
vagy tapasztal, haladéktalanul
tájékoztatnia kell az etikai és
megfelelőségi irodát (Ethics
and Compliance Office).

Ipari kémkedés.
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Vám, exportellenőrzés Kormányok
és embargóval
és lobbizás
kapcsolatos megfelelés A Bombardier-nek, nemzetközi és
A Bombardier azon országokban,
ahol üzletet folytat, megfelel minden
vonatkozó exportellenőrzésnek,
vámügyi törvénynek és
szabálynak, valamint fennálló
gazdasági szankciónak.
Termékek, szolgáltatások vagy
technológiák értékesítése vagy egyéb
jellegű átadása vagy továbbadása
semmilyen körülmények között nem
mehet szembe semmilyen vonatkozó
exportellenőrzéssel, embargóval,
gazdasági szankcióval vagy vámügyi
törvénnyel és szabállyal. Különleges
körültekintéssel kell eljárni az
exportellenőrzési korlátozások hatálya
alá eső külföldi személyek vagy
jogalanyok felé történő átadások vagy
nyilvánosságra hozatalok elkerülésére.
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sokrétű jellegét tekintve, számos
különböző nemzeti és helyi
törvénynek és szabályzatnak kell
megfelelnie. A Bombardier-től és
alkalmazottaitól elvárt, hogy minden
jogi és szerződéses kötelezettségnek
megfeleljenek a különböző állami és
szabályozó szervekkel való interakciók
során. Ön és a Bombardier nevében
kormányzati tisztviselőkkel vagy más
kormányzati képviselőkkel érintkező
és szerződésekről tárgyalásokat
folytató minden harmadik fél egyaránt
felelős azért, hogy ismerje és betartsa
az összes vonatkozó törvényt és
szabályzatot, a lobbitevékenységekre
vonatkozóakat is beleértve.

Politikai
tevékenységek
A Bombardier alkalmazottjaként a
vonatkozó törvények szerint részt vehet
törvényes politikai tevékenységekben,
mindaddig, amíg ezt a saját idejében
és a Bombardier tulajdonának és
erőforrásainak használata nélkül teszi.
Indulhat választáson vagy jelöltetheti
magát politikai tisztségre, azonban
felettesével és az etikai és megfelelőségi
irodával (Ethics and Compliance
Office) meg kell beszélnie, hogy ezen
tevékenysége a Bombardier felé
fennálló kötelezettségeire nézve milyen
hatással lehet. A fontos, közszférát
érintő vagy közösségi kérdésekben
kifejtheti véleményét, annak azonban
minden esetben világosnak kell lennie,
hogy a kifejtett vélemény nem a
Bombardier véleménye.
A Bombardier és alkalmazottai minden
jogrendszerben, ahol a Bombardier
üzleti tevékenységet végez, eleget
tesznek a politikai hozzájárulást
szabályozó minden törvénynek
és szabályzatnak.

