
 Magatartási kódex



Tartalomjegyzék

Egy etikus vállalat 3

Bevezetés 4

A magatartási kódexről 4

PÉNZÜGYI ÉS TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS TISZTESSÉG 5

Pénzügyi nyilvántartás, kontroll és csalás 5

Belső információ 7

Termékbiztonság és -minőség 10

ÜZLETI GYAKORLAT 12

Korrupció és megvesztegetés ellenes  12

Érdekellentétek és ajándékok 14

Tisztességes és törvényes verseny (trösztellenes törvény) 17

MUNKAHELYI KÖRNYEZET 19

Egyenlő munkavállalási esély 19

Zaklatásellenesség 21

Egészség, biztonság és a környezet 23

Bizalmas információ és adatbiztonság 25

Elektronikus információrendszerek 28

A vállalati vagyon 30

Politikai tevékenységek 31

Jelentési eljárások 32

Megerősítés 34



Egy etikus vállalat

A Brunswick vállalat teljes elkötelezettséget vállal a tisztességes üzletvitel fenntartása 
mellett. Annak érdekében, hogy valamennyi alkalmazottunk bölcs és etikus döntéseket 
hozhasson munkája során, a Brunswick magatartási kódexe gyakorlati útmutatót és 
praktikus tanácsokat nyújt vállalatunk számára. A magatartási kódex számos,  
vállalati értékeinkhez kapcsolódó témát dolgoz fel, és biztosítja a jogszabályoknak való 
megfelelést. Mindenkinek javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a magatartási  
kódexet, melyet referenciaanyagként is felhasználhatunk az etikai csoporttal való 
együttműködésünk során, amikor valamilyen kérdés merül fel.     

Miközben vállalatunk bővül és globális szervezetté alakul át, stratégiai alappilléreinkre  
támaszkodva továbbra is erős szálakkal kötődhetünk morális értékeinkhez. Ahhoz,  
hogy üzlettársaink „A legjobb partnerként” tartsanak bennünket számon, a 
legmegfelelőbb döntések meghozatalával kell gondoskodnunk a tisztességes üzletvitelről 
és az elszámoltathatóságról. A tisztességes magatartás növeli jó hírnevünket a  
részvényesek, az ügyfelek, a kereskedők, az üzlettársak, a beszállítók, a közösség, a 
kormánytisztviselők és munkatársaink szemében.

„Győztes vállalati kultúránkat” még vonzóbbá tehetjük, ha értékeljük a különbözőséget 
vállalatunkon belül, illetve üzleti partnereink és ügyfeleink kapcsán is. Ehhez  
mindenkivel szemben tiszteletet, méltóságot és méltányosságot kell tanúsítanunk.  
A pozitív munkahelyi légkör kölcsönös bizalmat és tiszteletet ébreszt, ugyanakkor pedig 
lehetőséget teremt a nyitott és őszinte kommunikációra épülő együttműködésre.

Célunk, hogy tovább erősítsük a „Kiváló minőségű termékek gyártójaként” elért 
pozíciónkat, és mindenkor a megfelelő lépéseket tegyük, illetve pozitív üzleti  
eredményeket érjünk el. Ha felelősségteljes magatartást tanúsítunk, fenntartható értéket 
nyújtunk és megbízhatóan teljesítjük vállalásainkat, valamennyi üzleti területünkön 
elnyerhetjük partnereink bizalmát.  

Stratégiai alappilléreinkre épülő etikai értékeink mind részét képezik a Brunswick 
magatartási kódexének, és megalapozzák a tisztességes üzletvitel mellett vállalt 
elkötelezettségünk fenntartásához szükséges működési keretrendszerünket. A tisztességes 
üzletvitelhez erkölcsi bátorságra van szükség, amely ugyanakkor hozzásegít bennünket 
céljaink korrekt módon való eléréséhez. 

Tisztelettel:

Mark D. Schwabero
elnök-vezérigazgató

Brunswick Corporation 
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BEVEZETÉS
A tisztességesség a vállalatunk alapköve mindenütt a világon. A Brunswick munkahelyi magatartási útmutatója  
segít eldönteni, hogy a Brunswick vállalat globális képviselőiként milyen magatartást tanúsítsunk.  
Mindannyiunknak személy szerint elszámoltathatónak kell lennünk, mégpedig a magatartási útmutatóban 
foglalt elveknek, a vállalati irányelveknek és a jogszabályoknak megfelelően. A jogsértések fegyelmi  
intézkedést, sőt akár a munkaviszony megszüntetését is eredményezhetik. 

Mivel sikerünk szorosan kötődik a hírnevünkhöz, a hírnév védelme mindannyiunkon múlik. Ha  
továbbra is támogatjuk az etikán és a megfelelésen alapuló kultúrát, nagyobb eséllyel leszünk sikeresek.

A MAGATARTÁSI KÓDEXRŐL
A „Brunswick” kifejezés magatartási kódexben való használata a Brunswick vállalatra, annak a világon  
mindenütt megtalálható részlegeire, alvállalataira és társvállalataira utal. A magatartási kódex a Brunswick  
minden alkalmazottjára és — a megfelelő mértékig — a Brunswick igazgatótanácsára, forgalmazóira,  
beszállítóira és megbízottjaira érvényes. 

A magatartási kódex nem szerződés, és nem változtatja meg a Brunswick és alkalmazottjai közötti  
viszonyt, és semmilyen, meghatározott idejű foglalkoztatást sem garantál. A magatartási kódexet a vállalat  
bármikor módosíthatja vagy megváltoztathatja.

A vállalat a világ országaiban az egyes országok jogszabályai szerint jár el. Az alkalmazottaknak be 
kell tartaniuk minden alkalmazandó jogszabályt, rendeletet és előírást. Ha a magatartási kódex vagy  
más irányelvek bármely rendelkezése ellentmond az alkalmazandó jogszabályoknak, a jogszabály a mérvadó.  
A magatartási kódex a helyébe lép és hatályon kívül helyezi a következő kiadványt: A helyes döntés  
meghozatala: A Brunswick munkahelyi magatartással kapcsolatos útmutatója („az Útmutató”). A Brunswick 
irányelvek ezen útmutatóra aló minden hivatkozását az ebben a magatartási kódexben szereplő ugyanazon 
témakörökre történő hivatkozásnak kell tekinteni.    
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Pénzügyi nyilvántartás, kontroll és csalás

Abefektetőknek, hitelezőknek és másoknak jogos érdekük fűződik a pénzügyi  
és számviteli adataink tisztességességéhez. A Brunswick elkötelezte magát, 

hogy valósághű, teljes és pontos pénzügyi és számviteli nyilvántartást vezet,  
és megfelelő ellenőrzőrendszereket alkalmaz.  

A tranzakciókat mindig a megfelelő könyvelési időszakban és a megfelelő számlán és osztályon 
kell rögzíteni, illetve besorolni. Ellenőrizni kell, hogy a szabályozó hatóságoknak szóló minden jelentés 
teljes, tisztességes, pontos, időszerű és érthető-e. Soha nem szabad bármely tranzakció valós természetét 
meghamisítani vagy eltorzítani. 

A megfelelő nyilvántartás vezetésébe nem csupán a külső fél rendelkezésére bocsátott nyilvántartás 
tartozik bele, hanem a belső nyilvántartás is, pl. a ledolgozott munkaidő nyilvántartása, a költségjelentések, 
a juttatások igényléséhez szükséges kérelmek és a különböző munkakörökre való jelentkezés anyagai.  
Soha senkit nem szabad becsapnunk vagy félrevezetnünk, illetve a tényeket elferdítve tálalnunk. A  
csalárd tevékenység nem egyszerű tévedés, hanem a tények szándékosan téves beállítása vagy elrejtése.  
A Brunswick zéró toleranciát tanúsít azon alkalmazottakkal szemben, akik bárki vagyonának vagy  
tulajdonának az elsajátítására irányuló szövetkezésben vesznek részt. 

 ESZKÖZKÉSZLET

Példák a nem helyénvaló módon vezetett nyilvántartásra és kontrollra

 Az egyik értékesítési igazgató becslése szerint nem tudnak megfelelni az adott hónapra vállalt céloknak. 
Ahhoz, hogy a lemaradást be lehessen hozni, az igazgató bérel egy raktárat a termékek fogadására,  
majd értékesítésként viszi be a nyilvántartásba a raktárba beérkező szállítmányokat.

 A számlázási igazgató nem ellenőrzi a minden egyes számviteli hónap végén rögzített számlákat, hogy 
megbizonyosodhasson arról, hogy az értékesítéseket a megfelelő időszakban rögzítették-e.

 A költségvetésnek való megfelelés érdekében egyik igazgató megváltoztat egy korábbi negyedévből 
származó számlát, hogy úgy nézzen ki, mintha azt ebben a negyedévben fizették volna ki.

Példák a csalásra

 Csekkek meghamisítása vagy megváltoztatása.

 Jelentések meghamisítása.

 Az egyik alkalmazott vállalati hitelkártyája segítségével számol el személyes költségeket. 

 Ismert tartozások vagy tőke alulbecsülése vagy túlbecsülése.

 Év végi értékesítési számok inflálása olyan leltár elküldésével, amelyről tudják, hogy hibás vagy hogy 
„nem egyezik”, és amelyet később visszaküldenek.

 Az úti- és szórakozási költségekkel kapcsolatos jelentésekben szereplő adatok hibás feltüntetése.

 Egy hajószerelő nem helyénvaló módon bizonyos alkatrészeket meghibásodottként minősít és  
leselejtez, majd az alkatrészeket hazaviszi, idővel pedig elegendőt gyűjt össze ahhoz, hogy  
összeállíthassa saját hajóját.

 Dokumentumok megváltoztatása, eltávolítása vagy megsemmisítése, kivéve, ha ez az irányelvnek 
megfelelően történik.

 Egy mérnök számítógépes szoftvert másol át számos vállalati számítógépre, bár eredetileg csak  
egyetlen licencet/másolatot vásároltak a szoftverhez/szoftverből.

 A tőke elsikkasztása vagy a vállalati tulajdon hűtlen kezelése.

 Egy alkalmazott olyan költségjelentést nyújt be, amelyben személyes utazásához kapcsolódó  
útiköltségek is szerepelnek.
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Kérdések és válaszok

KÉRDÉS: Nemrégiben megtudtam, hogy bizonyos kifizetéseket reklámköltségként regisztráltak, pedig 
valójában a pénzt szórakozásra költötték. Mivel a teljes elköltött összeg pontos volt, problémát jelent-e, 
ha a költség kódolása nem egészen pontos?

VÁLASZ: Igen. Könyvelésünket részletesen és pontosan kell vezetni, hogy maradéktalanul tükrözze minden  
tranzakciónkat. A valótlan tranzakciók vagy a pénzügyek hamis prezentálása sérti a magatartási kódexet  
és a Brunswick irányelveit, és jogszabályba is ütközhet.

KÉRDÉS: Nemrégiben összekapcsoltam egy üzleti utat egy személyes úttal, és véletlenül a vállalati  
hitelkártyámmal fizettem az családi ebédért. Mit tegyek?

VÁLASZ: A vállalati hitelkártyákat kizárólag üzleti költségek kifizetésére szabad használni. Ha Ön véletlenül 
személyes költséget fizet ki a vállalati hitelkártyájával, győződjön meg róla, hogy a költségkimutatáson 
személyesként tüntette-e fel a kiadást, és természetesen Ön felelős a teljes összeg időben történő  
visszafizetéséért.  

KÉRDÉS: Felettesem megkért, hogy írjak alá egy pénzügyi kimutatást, amelyről úgy gondolom, hogy nem 
pontos, de a felettesem ragaszkodik hozzá, hogy az. Mit tegyek?  

VÁLASZ: Soha ne írjon alá pénzügyi kimutatást, ha úgy véli, hogy az nem teljes, pontatlan, illetve nem  
tükrözi a valóságot. A vállalat az Ön felettesének, illetve mindenki másnak is tiltja, hogy Önt vagy bárkit 
pontatlan nyilvántartás vezetése érdekében befolyásoljon, arra kényszerítsen vagy manipuláljon. Ossza 
meg aggályait a felettesével és/vagy küldjön jelentést a vállalatnak a magatartási kódexben felvázolt 
számos lehetőség valamelyikének az igénybevételével.

KÉRDÉS: Pénzügyi kimutatást készítek a második negyedévi ellenőrzéshez. Az értékesítési csapat egy olyan 
értékesítés lezárásán dolgozik, amely a harmadik negyedév első hetéig nem fog befejeződni. Miután 
biztos vagyok benne, hogy a tranzakcióra sor kerül, felgyorsíthatom-e az ebből a projektből származó 
bevétel könyvelését azáltal, hogy a második negyedévi bevételek közé helyezem?  

VÁLASZ: Nem. Ez csalás és a pénzügyi nyilvántartás meghamisítása, ami ellentétes a magatartási kódexszel  
és a vállalati irányelvekkel. Minden, általunk rögzített pénzügyi adat legyen teljes és pontos.

KÉRDÉS: Előléptetésre pályázom, és jelentkezésemkor feltüntetek egy egyetemi diplomát, amit  
tulajdonképpen soha nem szereztem meg. A diplomához csupán pár óra hiányzott, és az összes  
fontosabb előadást felvettem. Be kellene vallanom?

VÁLASZ: Igen. Csalás, ha olyan diplomát ír be, amelyet soha nem szerzett meg. Cselekedetéről és arról a 
tényről, hogy valójában nincs is diplomája, tájékoztatnia kell a felvételekor eljáró vezetőt.

KÉRDÉS: Nemrégiben egyik üzleti utam alkalmával azt terveztem, hogy taxival megyek a repülőtérről a  
szállodáig, de a szálloda ingyen odaszállított. Feltüntethetem-e a költségjelentésben ezt a 20 dollárt, 
amelyet amúgy is taxira költöttem volna?

VÁLASZ: Nem. Csalás, ha olyan tételt szerepeltet költségkimutatásán, amelyet vállalati útja során nem 
jogszerűen költött el.

Kapcsolódó irányelvek

Az alkalmazottnak visszatérítendő útiköltségek és üzleti kiadások (X.00.02)

Közérdekű bejelentésekre vonatkozó vállalati irányelv (E.02.03)

Korrupció és megvesztegetés ellenes irányelv (L.01.03) 
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Belső információ

Ahhoz, hogy munkánkat hatékonyan végezhessük, néha hozzá kell férnünk 
olyan információhoz is, amely nem hozzáférhető azon személyek számára, akik 

nem a Brunswick vállalatnál dolgoznak. A nem nyilvános információ vagy „belső  
információ”— például bizonyos pénzügyi adatok, műszaki anyagok és a jövőre 
vonatkozó tervek— gyakran olyan jelentős vagy egyéb információ, amely  
befolyásolja azt, hogy az adott egyén vásárolna, eladna vagy megtartana-e  
értékpapírokat. 

Mindenkinek, aki a Brunswickkal kapcsolatban jelentős belső információ birtokában van, például  
alkalmazott, szállító, ügyfél vagy versenytárs, azt szigorúan titokban kell tartania, és tilos személyes 
előnyszerzésre felhasználnia, illetve másoknak átadnia. A Brunswick-értékpapírokkal (például törzsrészvények,  
opciók vagy egyéb könnyen értékesíthető értékpapírok) vagy bármely vállalat értékpapírjaival az Ön által 
szerzett belső információ alapján történő kereskedés, illetve a belső információ másokkal való megosztása 
az említett értékpapírokkal való kereskedés érdekében, nem csupán tisztességtelen és etikátlan, hanem 
törvénytelen is. Teljesen mindegy, hogy Ön a jelentős belső információt szándékosan vagy véletlenül osztja-e 
meg másokkal, illetve hogy ez személyesen, írásban, az interneten vagy e-mailben történik-e (a vállalaton 
belül vagy kívül). Jogellenes az említett információ megosztása másokkal annak érdekében, hogy azok a 
Brunswick-értékpapírokkal kereskedjenek. 

A Brunswick az adatokat sajtóközlemény kiadásával és/vagy az Egyesült Államok Értékpapír- és 
Tőzsdefelügyelete számára elküldött jelentésekkel hozza nyilvánosságra. Ezt követően az adatok  
megjelennek a www.brunswick.com. weboldalon. Amint az adatok megfelelő módon nyilvánosságra  
kerültek, az igazgatótanács tagjainak, az alkalmazottaknak és közvetlen családtagjaiknak, valamint a velük 
egy háztartásban élőknek egy teljes munkanapot várniuk kell a nyilvános bejelentést követően, mielőtt 
Brunswick értékpapírokat vásárolhatnának vagy értékesíthetnének. 

KOMMUNIKÁCIÓ A MÉDIÁVAL ÉS PÉNZÜGYI KÖZÖSSÉG
A Bunswick alkalmazottjai csak akkor tehetnek nyilvános nyilatkozatokat a médiának, ha erre a 
felsővezetéstől előzetesen kifejezett jóváhagyást kaptak. Mindegyik részleg rendelkezik saját felhatalmazott  
alkalmazottakkal, akik kezelhetik az adott részleggel és annak termékeivel kapcsolatos információkra 
irányuló kéréseket, különösen ami a közönségkapcsolatok vagy a marketing részleget, illetve a 
felsővezetőket illeti. Bizonyos paramétereken belül csak a megbízott alkalmazottak számára engedélyezett, 
hogy a sajtónak, elemzőknek vagy a vállalaton kívül bárkinek információt adjanak ki, illetve a tőlük  
érkező információkérésekre reagáljanak. 

A pénzügyi adatokkal vagy a vállalat részvényeinek értékét befolyásolni képes adatokkal kapcsolatos 
információkéréseket a Brunswick Vállalati és befektetői kapcsolatok részlegének kell továbbítani.

 ESZKÖZKÉSZLET

Példák a jelentős belső információra

Jelentős információ az az információ, amelyet egy befektető fontosnak tekinthetne annak eldöntésekor,  
hogy vásároljon, eladjon vagy megtartson-e értékpapírokat, az ilyen információ többek között a következő:

 Pénzügyi eredmények, előrejelzések és előrevetítések.

 Változások a vezetőségben.

 Stratégiai döntések.

 Értékpapír-kibocsátásra vonatkozó tervek.

 Függőben lévő felvásárlások, fúziók vagy elidegenítések.
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 A nagyarányú értékesítésekkel vagy az odaítélés alatt álló beszerzési szerződésekkel kapcsolatban  
szerzett ismeret.

 Jelentős változások a bevételi becslésekben vagy az osztalékokban.

 Függőben lévő vagy fenyegető pereskedés.

 Küszöbön álló csőd, illetve a súlyos likviditási problémák megléte.

 Fontos vezetők, kereskedők vagy nagyobb ügyfelek elvesztése.

 Részvények visszavásárlása.

 Állami vizsgálatok.

 Termékvisszahívások.

 Változások a jelentős ügyfelek esetében.

 Új terméktervek vagy -stratégiák.

 Üzleti növekedési tervek.

Példák a jelentős belső információ nem helyénvaló felhasználására

 Ebéd közben egy üzemvezető tudomást szerez egy lehetséges felvásárlásról, amely javítani fogja a  
Brunswick piaci részesedését és jövőbeni nyereségességét. Visszamegy az irodájába, majd felhívja a 
brókerét, hogy vásároljon további vállalati részvényeket.

 A vállalat vártnál alacsonyabb nyereséggel kapcsolatos bejelentése előtt egy héttel egy, a pénzügyi  
osztályon dolgozó személy felhívja édesapját, és arra ösztönzi, hogy adja el Brunswick részvényeit.

 Egy alkalmazott tudomást szerez róla, hogy a Brunswick egy nyilvánosan működő motorgyártó  
kisvállalat felvásárlását fontolgatja, ezért feltesz egy üzenetet a Facebookra, amelyben arra sürgeti  
barátait, hogy vásároljanak a kisvállalat részvényeiből. 

 Munkájának részeként egy alkalmazott arról értesül, hogy egy jelentősebb ügyfél komolyabb bővítésbe 
kezd, és több millió dollárnyi Brunswick-terméket fog vásárolni. Az alkalmazott azonnal vásárol az  
ügyfél részvényeiből.

Példák az információkérésekre adott helytelen válaszokra

 Egy pénzügyi elemző a vállalat pénzügyi részesedéséről érdeklődik a Brunswick egyik 
marketingvezetőjénél, a vezető pedig tájékoztatja a jelenlegi és jövőbeni marketingtervekről, illetve 
részvény-előrejelzésekről.

 Egy kutatási és fejlesztési mérnök anélkül ismerteti egy szakmai magazinnal csapatának az új  
termékfejlesztési eljárásait, hogy előbb engedélyt kért volna rá, hogy a tudósítóval beszélhessen.

 Egy üzemvezető közli egy tudósítóval, hogy majd felhívja, ha tudomására jutnak egy másik vállalat 
felvásárlásával kapcsolatos tervek. 

Kérdések és válaszok

KÉRDÉS: Pénzügyi munkakörömnek köszönhetően információkkal rendelkezem arról, hogy a Brunswick 
milyen pénzügyi teljesítményt nyújt ebben a negyedévben. Szeretném megváltoztatni a befektetési részt 
nyugdíjalapomban, de ez az alap néhány Brunswick részvényt is tartalmaz, ami további vállalati  
részvények vásárlását eredményezné. Belevághatok?

VÁLASZ: Nem. Ha Önnek jelentős, nem nyilvános információja van a Brunswickról, az Egyesült Államok  
értékpapírtörvényei tiltják, hogy Ön Brunswick értékpapírokat vásároljon vagy értékesítsen, beleértve 
azokat is, amelyek a nyugdíjpénztári rendszerek részét képezik. Az igazgatók és tisztviselők ezenkívül 
további korlátozások hatálya alá esnek a Brunswick értékpapírokkal kapcsolatos ügyletekben való  
részvétellel kapcsolatosan.
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KÉRDÉS: Lebonyolíthatom a tranzakciót abban az esetben, ha már azelőtt terveztem egy ügylet  
lebonyolítását, hogy tudomást szereztem volna a jelentős információról?

VÁLASZ: Nem. Azt a személyt, aki aközben kereskedik vállalati részvényekkel, hogy jelentős, nem nyilvános 
információról van tudomása, úgy tekintik, mint aki az említett információ alapján kereskedett, annak  
ellenére, hogy a belső információ nem képezett jelentős tényezőt az ő kereskedési döntésében.

KÉRDÉS: A pénzügyi osztályon dolgozom, és gyakran beszélgetek házastársammal a vállalatról. Ugye  
ez nem probléma? Alkalmanként közlök vele nem nyilvános információt is, a házastársam pedig tudja, 
hogy nem mondhatja el senkinek.

VÁLASZ: Ez bizony probléma, ami mind Önnek, mind a vállalatnak sokba kerülhet. Ha az Ön házastársa  
valaha is értékpapírok vásárlására vagy eladására használja fel az Ön által közölt jelentős, nem  
nyilvános információt, vagy ezt az információt valaha is megosztja egy szomszéddal vagy egy baráttal, 
mindkettőjük ellen vádat emelhetnek bennfentes kereskedelem miatt. Önnek nem szabad semmilyen 
nem nyilvános információt közölnie házastársával vagy másokkal a Brunswickon kívül.

Kapcsolódó irányelvek

Közzététel és értékpapírokkal való kereskedelem (L.01.01)

Közzététel a média és a pénzügyi közösség számára (C.02.03)

Közösségi média (H.01.05)

Közérdekű bejelentésekre vonatkozó irányelv (E.02.03) 
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Termékbiztonság és -minőség

A fogyasztók világszerte a Brunswick márkákat azok minősége és  
megbízhatósága miatt választják. Különösen fontos, hogy a Brunswick  

termékek megfeleljenek a kiváló hírnevüknek. Soha nem adunk el olyan  
terméket, amelyről nem vagyunk meggyőződve, hogy jó minőségű és biztonságos,  
ha megfelelően alkalmazzák.  

A termékbiztonság ellenőrzése minden vállalati alkalmazottnak a feladata, függetlenül attól,  
hogy hol dolgozik. A Brunswick elvárja alkalmazottjaitól, hogy tegyenek valamilyen lépést, vagyis hogy a  
helyi vezetőségnek, illetve a részlegre érvényes eljárásokkal összhangban a vállalat minden termékével  
kapcsolatos, biztonsági vonatkozású aggályt, hibát vagy meghibásodást jelentsenek. Soha ne hozzon  
olyan döntést, amely alááshatná a fogyasztók termékeinkbe vetett bizalmát. Folyamatos sikerünk attól függ, 
hogy meg tudjuk-e haladni ügyfeleink minőségi elvárásait, és oda tudunk-e állni minden cselekedetünk 
mögé.

 ESZKÖZKÉSZLET

Példák a termékbiztonsági és -minőségi aggályok megfelelő bejelentésére

 Egy ügyfélszolgálati képviselő telefonhívást kap valamelyik ügyféltől, aki arról számol be, hogy a  
vállalat egyik terméke használat közben eltört, és sérülést okozott neki. A képviselő annyi információt 
szerez az ügyféltől, amennyit csak tud, majd azonnal jelenti az ügyet a felettesének.

 Egy mérnök arra lesz figyelmes, hogy egy általa fejlesztett konstrukció esetleg biztonsági kockázatot  
teremthet, ha az ügyfeleket nem tájékoztatják megfelelően a termék korábbi változatához képest  
végrehajtott változtatásról. A mérnök felveszi a kapcsolatot a felettesével, hogy a problémát  
megvitathassák.

 Egy, a termelésben dolgozó alkalmazott arra lesz figyelmes, hogy az új szállítótól származó tömlő nem 
rögzíthető biztonságosan a vállalati termékre. Arra gyanakszik, hogy a motor rezgése meglazíthatja  
a tömlőt, ezért arról tájékoztatja felettesét, hogy alaposan meg kell vizsgálni az új alkatrészt.

Példák a termékbiztonsággal kapcsolatos felelősségvállalás elmulasztására

 Az egyik kereskedelmi képviselővel közli egy ügyfél, hogy nem vásárol már a vállalattól, mert „az  
emberek állandóan megsérülnek az Önök termékei miatt”. A képviselő ezt a panaszt túl homályosnak  
véli, és nem jelenti a felettesének.

 Több alkalmazott arról számol be a szállítás vezetőjének, hogy a termék csomagolása rosszul lett  
megtervezve, maga a termék pedig szállítás közben megsérülhet, ami később problémát okozhat.  
A késedelmes szállítások megelőzése érdekében a felettes egyszerűen közli az alkalmazottakkal, hogy 
tegyenek meg minden tőlük telhetőt a kapott szállítási anyagokkal.

 Egy alkalmazott arra figyel fel, hogy az egyik hibás alkatrésszel kapcsolatos szavatossági  
igénybejelentések száma növekszik. Felfedezi, hogy az említett alkatrész meghibásodása biztonsági  
kockázatot jelenthet. Mivel azonban elfoglalt, nem foglalkozik a problémával. 
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Kérdések és válaszok

KÉRDÉS: A vállalat új figyelmeztető címkét kezdett használni, én pedig észrevettem, hogy a szöveg a  
gyártás közben használt tisztítószerek miatt lemosódik. Rendben van, ha ezeket a címkéket használjuk?

VÁLASZ: Nem. Fontos, hogy a vevőkhöz eljussanak a figyelmeztető feliratok. Önnek azonnal jelentenie kell  
a helyi vezetés számára, hogy helyesbítő intézkedésre van szükség.  

KÉRDÉS: Észrevettem, hogy a kollégák lerövidítik a technológiai dokumentumok megfogalmazását.  
Aggódom amiatt, hogy ennek hatása lesz a gyártásra. Mit tegyek?

VÁLASZ: Jelentenie kell a problémát. Fontos, hogy a tervrajzok pontosak és teljesek legyenek.

KÉRDÉS: Észrevettem, hogy az egyik alkatrészt nem a dokumentált folyamatnak megfelelően szerelték be. 
Ellenőriztem a többi terméket is, és úgy találtam, hogy az összes beszerelésére megfelelően került sor. 
Javítsam ki saját magam ezt a hibás alkatrészt, majd folytassam?

VÁLASZ: Nem, értesítenie kell a felettesét vagy a vezetőt, hogy ellenőrizhessék a problémát. Ugyanolyan  
fontos annak megértése, hogy hogyan jelentkezett a hiba, mint a berendezés kijavítása.
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Korrupció és megvesztegetés ellenes

A Brunswick a legmagasabb szintű integritást biztosítja a kormánytisztviselőkkel  
és a magánszektorral való kapcsolata során. Függetlenül attól, hogy hol  

dolgozik, Önnek szigorúan tilos a vesztegetés vagy csúszópénz bármilyen  
formájának felajánlása, jóváhagyása, átadása vagy ígérete. Ezenkívül a hamis, 
pontatlan, nem teljes vagy félrevezető nyilatkozat vagy nyilvántartás  
jogszabályban előírt szankciókat eredményezhet, és a Brunswick irányelveinek  
a megsértését is jelenti.

Tisztességességünket azzal demonstráljuk, hogy nem adunk olyan ajándékokat, és nem teljesítünk 
olyan kifizetéseket, amelyek szándéka az üzleti döntések befolyásolása, vagy amelyek ilyen szándékúnak 
tűnnek fel. Sok országban, beleértve az Egyesült Államokat is, tilos nem helyénvaló kifizetéseket teljesíteni 
kormánytisztviselők számára, és tilos bármilyen megvesztegetés alkalmazása. Az ezen jogszabályoknak a 
megsértése miatti szankciók súlyosak lehetnek, beleértve az egyén és a vállalat részére kirótt jelentős  
büntetéseket, sőt a börtönbüntetést is. 

A Brunswick nem alkalmaz, illetve vesz fel olyan külső felet, aki — miközben a mi nevünkben eljár —
megvesztegetést ajánl fel vagy ad át. Szállítóinknak, vállalkozóinknak, tanácsadóinknak és más üzleti  
partnereinknek ugyanazokhoz az előírásokhoz kell tartaniuk magukat, mint mi magunknak. Ha Ön a felelős  
a különböző külső felek kiválasztásáért vagy felügyeletéért, mindenképpen tartsa be a vállalatnak  
az elvárható gondosságra vonatkozó előírásait, mielőtt bármilyen üzleti kapcsolatot alakítana ki velük. 

 ESZKÖZKÉSZLET

Példák a vesztegetés- és korrupcióellenes irányelv megsértésére

 Egy városi önkormányzat egy jelentősebb beszerzésről szavaz, és Life Fitness-termékek alkalmazását 
fontolgatja. A vállalat egyik vezetője az önkormányzat egyik tagjának felkínál egy futópadot,  
cserébe a kedvező szavazatért.

 Egy projektmenedzser a helyi övezetbeosztási bizottság egyik tisztviselőjének készpénzt ad, hogy  
a vállalat megkaphasson bizonyos hajószerződéseket. 

 Egy vállalati szerződésére ajánlatot tevő beszállító az egyik beszerzésben dolgozó alkalmazottnak  
„tiszteletdíjat” ajánl fel olyan információ átadásáért cserébe, amely más ajánlattevőknek nem 
hozzáférhető, beleértve az eddig kapott legalacsonyabb ajánlat összegét is.

Példák a pontatlan könyvelésre és nyilvántartásra, amelyek sértik a korrupció  
és megvesztegetés ellenes irányelvet

 A nyilvántartást úgy tüntetik fel, mintha a kifizetések egy bizonyos személy számára történtek volna, 
pedig valójában máshoz kerültek.

 Olyan költségjelentések benyújtása, amelyek nem tükrözik pontosan a költség valós természetét,  
például a vendégek hamis felsorolása a költségjelentésben (olyanok felsorolása, akik nem is voltak  
jelen), hogy a drága étkezés szerényebbnek tűnjön.

 Eladási számla visszadátumozása, hogy az eladás egy korábbi negyedévben jelentkezzen.
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Kérdések és válaszok

KÉRDÉS: Ki minősül kormánytisztviselőnek?

VÁLASZ: Egy kormány, minisztérium vagy hatóság tisztviselője, illetve alkalmazottja; minden olyan személy, 
aki hivatalos minőségben egy kormányt, minisztériumot vagy hatóságot képviselve jár el; a politikai 
pártok, a politikai pártok tisztviselői és a közhivatalok jelöltjei; az állami tulajdonban lévő vállalatok 
tisztviselői és alkalmazottjai; valamint az állami kézben lévő nemzetközi szervezetek tisztviselői  
és alkalmazottjai. Az Ön feladata annak eldöntése, hogy kormánytisztviselő-e az a személy, akivel  
kapcsolatban áll. Ha bizonytalan, konzultáljon a jogi osztállyal.

KÉRDÉS: Mi tekinthető vesztegetésnek vagy kenőpénznek?

VÁLASZ: Tiltott vesztegetés vagy kenőpénz lehet bármi, ami értékkel bírhat, beleértve a készpénzt,  
részvényeket, a pazar személyes ajándékokat vagy szórakozást, nyaralást, a jövőre vonatkozó  
munkaajánlatokat vagy a politikai közreműködést is. Nincs pénzben meghatározható küszöb; bármely 
összeg felfogható vesztegetésként vagy csúszópénzként.

KÉRDÉS: Egy tanácsadó, akit a kormányzati kapcsolatok területen alkalmazunk, nemrégiben komoly 
jutalékemelést kért tőlünk. Gyanítom, hogy a tanácsadónak az lehet a szándéka, hogy ezt a pénzt helyi 
tisztviselőknek adja tovább. Mit tegyek?

VÁLASZ: Közölje gyanúját a jogi osztállyal. Ilyen kifizetés nem teljesíthető a tanácsadónak mindaddig, amíg  
a vállalat az Ön aggályait ki nem vizsgálta.

KÉRDÉS: Egyik piacunkon új üzem létrehozását fontolgatjuk. A helyi kormányzat ösztönzőkkel segítene  
bennünket az üzemnek az országban történő létrehozása érdekében. A kormányzat kérte, hogy repülővel 
küldjük el a képviselőiket egy másik országban lévő üzemünkhöz, ahol megtekinthetnék a működésünket 
és magát a vállalatot. Kifizethetjük az utazásukat?

VÁLASZ: Előbb konzultálni kell a jogi osztállyal. Minden ilyen utat előbb jóvá kell hagyatni. Alapos vizsgálatra 
van szükség az út költségeivel, az elutazó érintett tisztviselőkkel és az utazás céljával kapcsolatosan.

Kapcsolódó irányelvek

Korrupció és megvesztegetés elleni irányelv előzetes jóváhagyás nyomtatvány (L.01.03)

Az alkalmazottnak visszatérítendő útiköltségek és üzleti kiadások (X.00.02)
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Érdekellentétek és ajándékok

N em szabad olyan tevékenységekbe bocsátkozni, melyek érdekellentétet  
teremtenek vagy annak a látszatát keltik. Érdekellentét akkor valósul meg, ha 

a személyes vagy családi érdekek megzavarják — vagy látszólag megzavarják — Önt 
abban a képességében, hogy helyes üzleti döntéseket hozzon a Brunswick nevében.  
Konfliktusteremtő helyzetnek minősül többek között a másodállás, a versenytársnak  
minősülő cégben való érdekeltség, illetve a családi viszony.

Járjon el különös körültekintéssel, ha a Brunswick részéről Ön felel a beszállítók kiválasztásáért vagy 
kezeléséért. Személyes érdekeinek és viszonyainak még látszólag sem szabad befolyásolniuk Önt abban a 
képességében, hogy a vállalat legjobb érdeke szerint eljárva hozzon döntéseket. Beszállítók kiválasztásakor 
mindig járjon el az alkalmazandó beszerzési irányelvek értelmében.

Tartsa szem előtt azt, hogy az Ön személyes érdekei és a Brunswick érdekei között nem minden 
potenciális konfliktus tekintendő károsnak vagy tiltottnak. Vannak megengedhető érdekellentétek is, ezeket 
azonban előzetesen fel kell fedni és jóvá kell hagyatni. Még akkor is, ha a konfliktust előzőleg felfedték és 
jóváhagyták, Önnek az adott érdekellentétet az évi konfliktusfeltáró kérdőív kitöltésével évente mindaddig 
jelentenie kell, amíg a konfliktus fennáll.

AJÁNDÉKOK, ÉTKEZÉSEK ÉS SZÓRAKOZÁS
Az ajándékoknak, étkezéseknek és szórakozásnak a Brunswick jogos üzleti érdekeit kell támogatnia, nem 
lehetnek gyakoriak, és meg kell felelniük az összes alkalmazandó jogszabálynak és vállalati irányelvnek. 
Szórakozásra csak olyan környezetben kerülhet sor, amely összeegyeztethető a kölcsönös tisztelet  
iránti elkötelezettségünkkel. A bárkinek felajánlott, illetve bárkitől kapott ajándékok körébe soha nem  
tartozhat készpénz vagy készpénzt képviselő eszköz (például ajándékkártya).

Ha a jogszerű üzleti gyakorlat részeként Ön — az üzleti célú étkezések kivételével —100 dollárnál 
nagyobb értékű ajándékot szeretne felkínálni, illetve elfogadni, az érintett ajándékról be kell számolnia egy 
ajándékbejelentő nyomtatványon, az ajándékot pedig jóvá kell hagynia az ajándék felajánlása, elfogadása, 
illetve átvétele előtt az Ön felettesének és az etikai irodának. 

A kormánytisztviselőknek felkínált, illetve tőlük elfogadott ajándékok soha nem haladhatják meg  
 100 dollár értéket. Az államigazgatást is érintő minden ajándékot nyíltan és átláthatóan kell átadni  
vagy átvenni, a megfelelő módon kell rögzíteni a vállalat könyvelésében és nyilvántartásában, és mindez 
csupán a tisztelet vagy elismerés kifejezése lehet, és a helyi jogszabályok szerint is elfogadhatónak kell  
lennie. Ha Önnek bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy egy kormánytisztviselőnek felajánlott, 
vagy a kormánytisztviselő által felajánlott étkezés vagy szórakozás engedélyezhető-e, forduljon a jogi  
osztályhoz. 

 ESZKÖZKÉSZLET

Példák érdekellentétekre

 Másodállás, amely ütközik az Ön beosztásával a vállalatnál, illetve vállalati tulajdon, berendezés,  
információ vagy egyéb erőforrás felhasználása a másodálláshoz.

 Egy üzemvezető gyakran fogad el drága borokat egy szállítótól, és elmulasztja az ajándékok feltüntetését 
az ajándékbejelentő nyomtatványon.

 Önnek vagy családtagjának üzletrésze van (kivéve a minimális mennyiségű részvény birtoklását — 
vagyis egy nyilvánosan működő társaság 50 000 dollárnál kisebb piaci értékű részvényei) másik  
vállalatnál, amely a Brunswickkal üzleti tevékenységet folytat, illetve annak versenytársa.

 A beszerzésen dolgozó egyik alkalmazott a saját édesapjának az áruautomata-berendezéseket gyártó  
vállalatát választja ki a Brunswick beszállítójának, de elmulasztja bárkivel is közölni, hogy édesapja  
tulajdonában van az érintett vállalat.
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 A vállalatnál megszerzett információnak a saját személyes előnyszerzés céljára történő felhasználása 
annak érdekében, hogy egy családtagját előnyhöz juttassa, illetve egy másik olyan vállalatot előnyhöz 
juttasson, amelyben Önnek gazdasági érdekeltsége van.

 Felsővezető, aki egy olyan vállalat igazgatótanácsának is tagja, amely szolgáltatásokat és termékeket  
szállít és nyújt a Brunswick számára, és feltárja a Brunswick bizalmas stratégiai tervének egy részét ezen 
külső vállalat számára annak érdekében, hogy növelje az említett vállalat esélyét egy adott szerződés 
megszerzésére.

 Részvétel egy üzleti tranzakcióban saját személyes előnyszerzés céljából, ami a vállalat alkalmazottjaként 
létrehozott bizalmas információn alapul.

 Rokonok alkalmazása olyan munkakörben, ahol közvetlenül Önnek tartoznak jelentési kötelezettséggel.

 Romantikus viszony fenntartása olyan alkalmazottal, akinek — közvetlenül vagy funkcionális minőségben 
— Ön a felettese.

 A névlegesnél nagyobb értékű ajándékok felajánlása vagy elfogadása.

 Egy értékesítési igazgató csapatának tagjait és néhány ügyfelet elvisz egy felnőtteknek szórakozást 
nyújtó helyi exkluzív klubba.

 Egy beszerzési menedzser egy, az egyik beszállító által felkínált sítúrára megy, amelynek minden  
költségét fizetik.

Kérdések és válaszok

KÉRDÉS: Új alkalmazott felvételét irányító vezető vagyok. Unokatestvérem jól képzett, és éppen munkát  
keres. Felvehetem?

VÁLASZ: Bár unokatestvére jól képzett, Önnek ezt az érdekellentétet a felettese tudomására kell hoznia 
mielőtt unokatestvérét felvenné vagy elbeszélgetésre felhívná. Ha olyan döntés születik, hogy  
unokatestvérét be lehet hívni interjúra, valószínűleg Önnek nem engedélyezik, hogy az interjún vagy  
a felvételi folyamatban részt vegyen.

KÉRDÉS: Arról értesültem, hogy osztályom éppen egy olyan szerződéssel kapcsolatban tárgyal, amely révén 
feleségem vállalata a Brunswick jelentős szállítójává válna. Teremthet ez érdekellentétet?

VÁLASZ: Igen. Minden bizonnyal érdekellentét vagy annak látszata keletkezhetne ilyen helyzetben, mivel 
Ön esetleg elfogultnak tűnhet felesége vállalatával szemben. Ki kell töltenie egy az érdekellentétet 
bejelentő nyomtatványt, és ha keresztülvihető, akkor Önt kiiktatják a döntéshozatali folyamatból. Ezáltal 
elkerülhető egy olyan helyzet, amely helytelenül befolyásolhatja, illetve úgy tűnhet, hogy helytelenül 
befolyásolja Önnek azt a képességét, hogy józan, objektív üzleti döntéseket hozzon.

KÉRDÉS: Van egy kisvállalkozásom, egyfajta mellékmunkaként. Amikor nincs különösebben sok munka,  
azokon a napokon dolgozhatok a saját személyes üzleti ügyeim intézésén? És készíthetek néhány  
fénymásolatot a Brunswick irodai berendezése segítségével?  

VÁLASZ: Nem. Soha nem helyes munkaórák alatt a külső vállalkozásunkkal kapcsolatos tevékenységet  
folytatni, illetve vállalati tulajdont igénybe venni. Ezenkívül a másik munkája akadályozhatja a munkája 
elvégzését a Brunswick vállalatnál. Ön a Brunswick versenytársa vagy beszállítója sem lehet. Az ilyen 
másodállást még annak elkezdődése előtt be kell jelenteni az érdekellentét bejelentésére szolgáló éves 
kérdőíven abban az esetben, ha beosztása miatt ez szükséges.

KÉRDÉS: Ajándékokat akarok küldeni újévkor a nagyobb vásárlóknak, megköszönve nekik a vásárlást.  
Küldhetek mindegyiküknek egy ajándék gyümölcskosarat, amelynek az értéke 50 dollár?

VÁLASZ: Ez valószínűleg ésszerű és megfelelő üzleti ajándék, amely a vállalati előírásoknak is megfelel.  
Kivéve, ha ezzel az ügyfeleket olyan helyzetbe nem hozza, hogy esetleg elfogultnak vagy az üzleti  
döntéseket nyomás alatt meghozónak tűnjenek, ez a ritkán, évente előforduló ajándék valószínűleg 
elfogadható.
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KÉRDÉS: Elfogadhatok-e az egyik kereskedőmtől a kedvenc éttermembe szóló ajándékkártyát?

VÁLASZ: Nem. Függetlenül attól, mekkora összegről van szó, a Brunswick nem engedélyez készpénz vagy 
készpénzzel azonos eszköz, például ajándékkártya vagy csekk formájában felajánlott vagy elfogadott 
ajándékot.

KÉRDÉS: A vállalat most írt alá egy több éves, millió dolláros szerződést egy olyan kereskedővel, akit  
én ajánlottam. Azért, hogy leendő termékeiket bemutathassák, a kereskedő a családomat meghívta  
egy világbajnoki mérkőzésre, és fizetné a repülőjegyet, a szállodát és egy kellemes vacsorát, ahol a  
kereskedő bemutatná az új termékeit. Mivel a kereskedővel kötendő szerződést már aláírták,  
elfogadhatom?

VÁLASZ: A kereskedő által felajánlott ajándékok túlzottan nagy értékűek, és – tekintettel a körülményekre 
– nem helyénvalók. Ez az ajándék az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása lehet, vagy mások 
számára nem helyénvaló befolyásszerzésnek tűnhet. Ezenkívül a felkínált ajándék összege túlzottan  
nagy. Ezt az ajánlatot előzetesen a felettese és az etikai iroda tudomására kell hoznia. Valószínű, hogy  
arra utasítják majd, hogy sem teljes egészében, sem részben ne fogadja el az ajánlatot. 

KÉRDÉS: Részt fogok venni a parti őrség egy képviselőjével együtt egy hajózással kapcsolatos díjátadási  
ünnepségen. Szeretnék neki átadni egy, a vállalat logójával díszített pólót vagy sapkát. Ez elfogadható?

VÁLASZ: Igen, ez a névleges értékű (100 dollár alatti) ajándék mindaddig átadható, amíg nyilvánosan és  
átláthatóan történik, egyszersmind megfelelően rögzítik azt a vállalat könyvelésében és nyilvántartásában,  
továbbá ha a helyi jogszabályok értelmében elfogadható. Ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, 
hogy átadhatja-e az említett ajándékot, illetve fel kell-e tüntetnie valahol, forduljon a jogi osztályhoz.  

Kapcsolódó irányelvek

Érdekellentét bejelentésével kapcsolatos tanúsítvány — kézzel kitöltendő nyomtatvány

Érdekellentéttel kapcsolatos tanúsítvány (E.02.06)

Rokonok és más jelentős személyek foglalkoztatása (H.02.04)

Ajándékbejelentési nyomtatvány (E.02.05)

Másodállás (H.02.05)

Korrupció és megvesztegetés elleni irányelv (L.01.03)
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Tisztességes és törvényes verseny (trösztellenes törvény)

A Brunswick a globális piacokon kitűnő termékeivel, szolgáltatásaival és  
alkalmazottjaival verseng. Soha nem versengünk egy másik vállalatnak való  

károkozással, az említett vállalat piacról való kiszorításával, illetve a vállalat  
piacon való megjelenésének megakadályozásával.  

Elköteleztük magunkat, hogy minden helyszínen, ahol jelen vagyunk, betartjuk az alkalmazandó 
versenyjogot. Bár a trösztellenes törvény (ahogyan az Egyesült Államokban emlegetni szokták) rendkívül  
bonyolult, általában jogellenes bármely olyan megállapodást kötni valamelyik versenytárssal, amely 
ésszerűtlenül korlátozza a versenyt, beleértve — a teljesség igénye nélkü — a következőket:  

>  Árképzés (beleértve a fizetési feltételeket és az engedményeket)
>  Termékek és szolgáltatások
>  Üzleti gyakorlat
>  Területek
>  Elosztási csatornák
>  Vevőlisták

Az illegális megállapodásoknak nem kell aláírt szerződéseknek lenniük; lehetnek az érintett  
felek között létrejött szóbeli „megállapodások” is. Ez a magatartás mind Önt, mind a Brunswickot komoly  
kockázatnak teheti ki. Azonnal vessen véget minden olyan találkozónak vagy információgyűjtésnek,  
amelyen vagy amely során a versenytársak is jelen vannak, és versenyellenes magatartást tanúsítanak. 
Jelentsen minden olyan beszélgetést vagy magatartást, amely esetleg sérthetné ezt az irányelvet, és  
ne vitassa meg az említett részletek egyikét sem semmilyen versenytárssal, hatósággal vagy külső jogásszal 
anélkül, hogy előbb konzultálna saját részlegének vagy a vállalatnak a jogi osztályával. 

 ESZKÖZKÉSZLET

Információgyűjtés a versenytársakról

Versenytársaktól információt szerezni törvényes üzleti gyakorlatnak számít, és segít a piaci  
versenyképességünk megőrzésében. Nyilvános forrásokból, így például újságokból, a világhálóról, illetve 
benyújtott nyilvános dokumentumokból információt szerezni megfelelő és támogatandó tevékenységnek 
számít, akárcsak a nem bizalmas jellegű adatok ügyfelektől, üzleti partnerektől, brókerektől és beszállítóktól 
történő beszerzése. Illegális cselekedetekbe azonban semmiképp se bocsátkozzon ahhoz, hogy  
versenytársakról információt szerezzen, és ne is fogadjon el, fedjen fel vagy használjon olyan, versenytárssal 
kapcsolatos információt, amelyről tudja, hogy felfedésük az egyik versenytársunk és külső fél között  
létrejött titoktartási megállapodás megszegésével történt. A Brunswick tiltja, hogy Ön személyazonosságának,  
illetve egy releváns tényállásnak letagadásával, birtokháborítással, lehallgatással, kémkedéssel, eltitkolással 
vagy számítógépes támadással szerezzen meg üzleti információkat a versenytársakról, vagy olyan módon 
gyűjtsön be üzleti információkat, amely a törvények, illetve az útmutató megszegésével járnának.

Példák a tisztességtelen versenyre

 Két versenytárs megállapodik, hogy egy üzleti partnert vagy szállítót azért „bojkottálnak”, hogy 
versenyelőnyhöz jussanak.

 Két konkurens vállalat leül tárgyalni, hogy megállapodjanak azoknak az áraknak a megállapításáról,  
amelyeket ügyfeleiknek felszámítanak, illetve szállítóinak kifizetnek.

 Egy kötetlen telefonbeszélgetés során a két vállalat kereskedelmi képviselője megegyezik, hogy  
felosztják egymás között az ügyfeleket, illetve egy adott piaci területet: „Te távol maradsz a mi 
térfelünktől, mi pedig a tiédtől”.
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 Az egyik alkalmazott bizalmas információt kér egy új alkalmazottól, aki korábban valamelyik  
versenytársnál dolgozott..

 Az egyik kereskedelmi képviselő pontatlan vagy félrevezető kijelentéseket tesz a versenytársakkal  
kapcsolatban egy, a lehetséges vevőket megcélzó prezentáció során.

 Az egyik alkalmazott a versennyel kapcsolatos információk megszerzése érdekében feltöri a  
konkurencia e-mail rendszerét.

Kérdések és válaszok

KÉRDÉS: Egyik barátom a Brunswick valamelyik versenytársánál dolgozik. Nemrégiben azt mondta,  
vállalata ajánlatot tesz két projektre, amelyekre a Brunswick is pályázik. Azt javasolta, hogy amennyiben 
magas árat szab meg az egyik ajánlat során, a Brunswick ugyanígy tehetne a másik esetében, és akkor 
mindketten elnyerhetnének egy megbízást. Mit tegyek?

VÁLASZ: Soha nem szabad a vevők felosztásáról vagy a versenytárgyalásokon közölt árakról beszélni  
valamelyik konkurens cégnek. Valamelyik versenytárssal a verseny korlátozását célzó bármilyen  
megállapodást megkötése az irányelveink és a jogszabályok közvetlen megsértését jelenti. Ha ehhez  
hasonló helyzet áll elő valamilyen nyilvános helyen, hangosan és egyértelműen hangoztassa, hogy  
elutasítja a javaslatot. Azonnal értesítse saját részlege vagy a vállalata jogi osztályát, illetve az  
etikai irodát.

KÉRDÉS: Hallottam, hogy az egyik versenytárs részt vesz egy kiállításon zajló megbeszélésen.  
Szeretnék részt venni, de attól tartok, hogy nem engednek be, ha megtudják, hogy a Brunswicktól  
vagyok. Részt vehetek, ha titokban tartom a kilétemet?

VÁLASZ: Nem. Soha nem helyes kilétünket azzal a céllal álcázni, hogy információt szerezzünk valamelyik 
versenytársról. Konzultáljon részlegének vagy a vállalatnak a jogi osztályával, mielőtt bármilyen  
találkozón venne részt, ahol a konkurencia is jelen van.
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Egyenlő munkavállalási esély

A Brunswick nagyra értékeli a sokféleséget. A Brunswick nem tűri a munkahelyi 
megkülönböztetést – függetlenül attól, hogy az faji, bőrszínnel kapcsolatos, 

vallási, szexuális, életkorral, nemzeti hovatartozással, állampolgársági státusszal, 
mozgáskorlátozottsággal, szexuális irányultsággal, terhesség, veterán státusszal 
vagy bármely más, az alkalmazandó jogszabályok által védett státuszra irányul. 

Egyenlő munkavállalási esélyt kínálunk, és érdemi alapon hozunk munkaerőfelvételi döntéseket.  
Ez a munkaviszony minden vonatkozására kiterjed, beleértve a toborzást, felvételt, áthelyezést, előléptetést, 
kinevezést, képzést, felmondást, munkafeltételeket, bérezést és egyéb foglalkoztatási feltételeket.  
A Brunswick szigorúan tiltja retorzió alkalmazását minden olyan egyénnel szemben, aki jóhiszeműen panaszt 
tesz bármely megkülönböztetés miatt.

 ESZKÖZKÉSZLET

Példák az egyenlő munkavállalási esély megsértésére

 Az egyik felettes két egyformán tehetséges alkalmazott előléptetését fontolgatja az osztályán: egy  
nemrégiben férjhez ment nőt, és egy olyan férfit, aki házas, és gyermekei vannak. Úgy dönt, a férfit  
lépteti elő, azt gondolván, hogy amikor a nő szülni fog, valószínűleg hosszabb időre szabadságra megy, 
illetve felmond. 

 Egy kerekesszék használatára kényszerülő mozgássérült alkalmazottat áthelyeznek egy olyan 
munkakörből, ahol sokat kell kommunikálnia a nyilvánossággal, annak ellenére, hogy a hölgynek kitűnő  
a kapcsolatteremtési készsége és kiválók a teljesítményére vonatkozó kritikák, valamint ajánlólevelek is.  
A kínálkozó magyarázat az, hogy valakinek, aki nincs kerekes székhez kötve, valószínűleg jobbak  
lennének az értékesítési számai.

 Egy, a gyártásban dolgozó alkalmazottat elbocsátanak, mert felettese úgy véli, hogy azok, akik ugyanazt  
a hitet vallják, mint ő, esetleg erőszakosak lehetnek. 

 Egy vállalat állandóan egyetlen etnikai csoportból vesz fel alkalmazottakat, azzal az érvvel indokolva  
ezt a gyakorlatot, hogy „a más bőrszínű emberek képtelenek az ügyfélbázisunkhoz viszonyulni”.

Kérdések és válaszok

KÉRDÉS: Jelentkeztem egy munkára, ahol az osztályon öt férfi alkalmazott van. A vezető egy férfinak kínálta 
fel a munkakört (én nő vagyok). Úgy érzem, hogy talán megkülönböztetést alkalmaztak velem szemben. 
Mit tegyek?

VÁLASZ: Ha úgy véli, megkülönböztetést tapasztalt, jelentse a felettesének, az etikai segélyvonalnak,  
a helyi etikai tanácsadónak, illetve a magatartási kódexben felvázolt többi opció igénybevételével.  
Ezt a problémát értelemszerűen azonnal ki fogják vizsgálni. Ön nem tehető ki retorziónak a jóhiszemű 
panasz bejelentése miatt.
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KÉRDÉS: Az alkalmazottak felvételével foglalkozó vezető vagyok, és számos jó jelölt kínálkozik, rendkívül 
különböző háttérrel. Bár a hölgy híján van a fontos készségeknek, amelyeknek néhány másik jelölt  
a birtokában van, azt a jelöltet szeretném felvenni, aki ugyanolyan bőrszínű és vallási hátterű, mint  
jómagam. Úgy érzem, mi tudunk majd a legjobban együttműködni, mert közösek az értékeink.  
Van valami rossz ebben?

VÁLASZ: Fontos, hogy mindig a legjobb jelöltet vegye fel az adott munkakörbe, mégpedig érdemi alapon. 
Az alkalmazással kapcsolatos döntéseket Önnek a tapasztalat, a munkahelyi jártasság, a képzettség és 
egyéb, a munkával kapcsolatos kritériumok alapján kell meghoznia. Nem helyes az alkalmazottak  
felvétele során azért hozni döntést, mert feltételezi, hogy jobban fog tudni kommunikálni, illetve  
közös értékrendjük lesz valakivel, akinek ugyanolyan a háttere. Lehet, hogy majd úgy találja, a további 
sokféleség — a megkövetelt munkahelyi készségek mellett — csak hozzátehet csapata kiemelkedő 
munkájához.  

Kapcsolódó irányelvek

Egyenlő munkavállalási esély és megerősítő intézkedés (H.01.01)

Korlátozott munkaképességű amerikai állampolgárok (ADA) (H.01.03)

Elektronikus kommunikáció és internethasználat(E.02.07)

Közösségi média (H.01.05)
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Zaklatásellenesség

M indenkinek a teljes értékű közreműködése csak akkor valósulhat meg, ha 
egymást ugyanolyan tisztelettel, bizalommal és méltósággal kezeljük, mint 

amit magunk is elvárunk. A Brunswick elkötelezte magát a zaklatás- és félelemmentes  
munkakörülmények biztosítása mellett, így a felettesek, munkatársak, értékesítők, 
ügyfelek, illetve külső felek zaklatásától való mentességét is garantálni kívánja. 

A munkahelyi zaklatás sokféle formát ölthet. Nemkívánatos magatartás — akár szóbeli, fizikai, akár 
vizuális jellegű —, amely félelemmel teli, ellenséges vagy sértő munkahelyi környezetet teremt.  
A munkahelyi zaklatásba beletartozhat a viccelődés, cukkolás, sértegetés, terrorizálás, sértő viselkedés a 
munkahelyen vagy az egy adott személy ellen irányuló durva tréfák, illetve mindez olyankor is előfordulhat, 
amikor a foglalkoztatásnak valaki előfeltételéül szabja, hogy a nem szívesen látott szexuális közeledését 
eltűrjék. A Brunswick nem tűri a zaklatást, tekintet nélkül arra, vajon Ön a vállalat helyiségeiben tartózkodik-e,  
illetve hogy munkaidején kívül vagy nem a munkahelyén lát-e el a vállalattal kapcsolatos feladatokat,  
például ünnepi rendezvények vagy üzleti utak során. Ez a magatartás szigorúan tilos, még akkor is, ha nem 
éri el azt a szintet, ahol már kimerítené a jogszabályok megsértését. 

Ha Ön a zaklatásra vonatkozó vállalati irányelvet sértő magatartást tapasztal, annak tanúja vagy 
ilyenről tudomást szerez, jelentenie kell a magatartási kódexben vagy a zaklatásra vonatkozó irányelvben 
felvázoltak szerint. A megfelelő vizsgálat azonnal elindul, és a lehető legbizalmasabb jellegű lesz.  
A jogsértésre vonatkozó jóhiszemű bejelentés vagy a vizsgálatban való jóhiszemű részvétel eredményeként  
Ön nem tapasztalhat retorziót. 

 ESZKÖZKÉSZLET

Példák a zaklatással kapcsolatos irányelv megsértésére

 Szándékos közelkerülés az egyik munkatárshoz.

 „Tapintatlan” tréfák a nemmel, bőrszínnel, nemzeti hovatartozással vagy vallási meggyőződéssel  
kapcsolatban.

 Pornográf vagy sértő e-mailek továbbítása, illetve megosztása a vállalat elektronikus  
információrendszerein keresztül.

 Egy alkalmazottól annak elvárása, illetve az alkalmazott megfélemlítése annak érdekében, hogy 
randevúzzon vagy szexuális kapcsolatot létesítsen, amit a munkaviszony megszüntetésével vagy más 
foglalkoztatási következménnyel való fenyegetéssel érnek el.

 Pornográf weboldalak felkeresése vállalati számítógépen vagy a munkahelyen, illetve munkahelyi  
események során.

Kérdések és válaszok

KÉRDÉS: Több szállítóval is dolgozom, és jó viszonyt alakítottam ki a képviselőikkel. Egyikük flörtölni kezdett 
velem nemrégiben, és kétértelmű e-maileket küldözget. Kényelmetlenül érzem magam, de nem vagyok 
biztos abban, mit tegyek, mivel a szállító képviselője nem a Brunswicknál dolgozik. Mit tegyek?

VÁLASZ: Bár a képviselő nem alkalmazottja a vállalatnak, Önnek jelentenie kell a helyzetet. A Brunswick  
megköveteli, hogy a munkahelyi környezet zaklatásmentes legyen még olyan külső fél részéről is, aki  
nem alkalmazott. A zaklatás körébe beletartozhatnak az e-mailek és a nem szívesen látott flörtölés is 
olyasvalaki részéről, aki nem alkalmazott, és amely zaklatás ellenséges, megfélemlítő vagy kényelmetlen 
munkahelyi környezetet teremt. A Brunswick komolyan vesz és a megfelelő módon ki is vizsgál minden 
jelentést, ami zaklatással kapcsolatos.
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KÉRDÉS: Vallási meggyőződésem részeként mindig elfedem a hajam, amikor dolgozom. Először a kollégák 
kíváncsiak voltak, és a vallásom felől kérdezgettek, de mostanában kezdenek tréfát űzni belőlem,  
és azt mondják, a vallásom „ostoba”. Tehetek ez ellen valamit?

VÁLASZ: Azonnal jelentenie kell ezeket az incidenseket, mégpedig a zaklatásra vonatkozó irányelvben vagy 
a magatartási kódexben felsorolt eljárásoknak megfelelően. Az irányelveink értelmezése szerint történt 
zaklatás körébe tartozhat az adott egyén vallási meggyőződése miatti cukkolása és sértegetése is.  
Ha Ön jóhiszeműen tesz bejelentést, nem lehet kitéve retorziónak, a vállalat pedig azonnal megoldhatja  
a problémát.

KÉRDÉS: Sokat tréfálkozom a munkahelyemen. Egyik kollégám azt mondta, úgy véli, ezeknek egy része  
sértő, de én azt hiszem, túlreagálja a dolgot. Amikor a többi kollégámat is megkérdeztem, azt mondták, 
tréfáim nem zavarják őket. Vajon megsértettem a magatartási kódexet?

VÁLASZ: Mindig ügyelnie kell rá, hogy magatartása ne legyen kellemetlen, és ne teremtsen egyik  
munkatársa számára sem félelmet gerjesztő, ellenséges vagy sértő munkahelyi környezetet. Még akkor 
is, ha a többi munkatársát nem sérti, legalább az egyikük azt mondta, hogy az ő számára sértő. Abba kell 
hagynia a tréfálkozást, ami ellenséges környezetet teremthet az említett személy vagy bármely más  
kolléga számára.

KÉRDÉS: Felettesem rasszista megjegyzéseket rakott fel a kollégáimmal kapcsolatban a Facebookra.  
Vajon ez zaklatásnak minősül az irányelveink szerint?

VÁLASZ: Ellenséges munkahelyi környezet teremtése faji alapon mindenképpen tilos az irányelveink szerint 
még akkor is, ha az említett magatartás a közösségi média körébe tartozó weboldalakon történik.  
El kell mondania a történteket a felettesének, kapcsolatba kell lépnie az etikai irodával vagy igénybe  
kell vennie a magatartási kódexben felsorolt többi bejelentési csatorna valamelyikét.  

Kapcsolódó irányelvek

Zaklatás (H.01.02)

Elektronikus kommunikáció és internethasználat(E.02.07)

Közösségi média (H.01.05)
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Egészség, biztonság és a környezet

A Brunswick úgy véli, alkalmazottjainak egészsége, biztonsága és jólléte  
életbevágóan fontos a vállalat folyamatos sikeréhez. A Brunswick elkötelezte 

magát, hogy a termékeket és szolgáltatásokat oly módon biztosítja, illetve  
nyújtja, amivel minimálisra csökkenthető a vállalat által a környezetre gyakorolt  
hatás, ugyanakkor a vállalat működésének a környezet szempontjából való  
fenntarthatóságáról is gondoskodik. 

Aktívan támogatjuk alkalmazottjaink egészségét és biztonságát olyan irányelvek és programok  
segítségével is, amelyek segítenek az egyéneknek megvédeni önmagukat és kollégáikat. Mindannyiunknak  
be kell tartanunk a biztonságos munkavégzéshez szükséges eljárásokat, és tevékenyen közre kell működnünk  
a balesetek megelőzésében. Ha Ön tudomást szerez a valamelyik csapattagnak vagy a vállalattal  
kapcsolatban lévő más külső félnek a biztonságát érintő bármely fenyegetésről, jelentse a helyi vezetőségen 
keresztül, illetve a magatartási kódexben foglalt bejelentési eljárásokkal összhangban. Ezenkívül azonnal 
jelentsen minden munkahelyi megbetegedést vagy sérülést a helyi irányelveknek megfelelően.

Ne feledje, a biztonság mindig előbbre való. Amikor dolgozunk, nem lehetünk a biztonságos  
munkavégzés képességét befolyásoló kábítószer, alkohol vagy bármely más anyag hatása alatt. A Brunswick 
az alkalmazottjainak megtiltja, hogy — amíg a vállalattal kapcsolatos üzleti tevékenységet folytatnak, akár  
a vállalat helyiségeiben, akár azokon kívül, illetve amíg bármilyen vállalati járművet vagy berendezést  
üzemeltetnek — kábítószert vagy alkoholt fogyasszanak, birtokoljanak, adjanak tovább, adjanak el, osszanak 
szét, állítsanak elő vagy más módon az említettek hatása alatt legyenek, a marihuánát is beleértve.

A Brunswick szigorúan tiltja a munkahelyi erőszakot vagy a munkahelyi erőszakkal való fenyegetést. 
Azokat a csapattagokat, akik ilyen magatartást tanúsítanak, fegyelmi intézkedés alá vonják, amelybe  
beletartozhat a munkaviszony megszüntetése is. 

 ESZKÖZKÉSZLET

Példák az egészséggel, biztonsággal és környezettel kapcsolatos helytelen magatartásra

 Egy üzemi területen, ahol nehéz gépi berendezés működik hallásvédelmet igénylő, magas decibelszinten, 
az alkalmazottak elmulasztják a szükséges védőfelszerelés alkalmazását.

 Egy üzemvezető megpróbál a vállalatnak oly módon pénzt megtakarítani, hogy inkább az üzem melletti 
üres telekre rakat szennyezett hulladékot, mintsem hogy az alkalmazandó jogszabályokkal és a vállalati 
irányelvekkel összhangban végeztetné el annak ártalmatlanítását. 

 A termelés növelése érdekében a gyártásban dolgozó alkalmazott leveszi egy berendezésről a biztonsági 
védőegységet, hogy ne kelljen állítania rajta.

Kérdések és válaszok

KÉRDÉS: Észrevettem, hogy egy biztonsági védőegység meghibásodott az egyik gépen. Időbe telik  
megjavítani, és nekünk szoros a termelési ütemtervünk. Mit tegyek?

VÁLASZ: Ha egy gépen, amelynek az üzemeltetésére Ön ki van képezve, meghibásodik egy védőelem,  
ezt azonnal jelentenie kell, a berendezés pedig nem üzemeltethető mindaddig, amíg az eltört 
védőelemet megfelelően meg nem javították. A biztonságos környezet biztosítása mindenkinek a dolga. 
Az alkalmazottak biztonsága a Brunswick első számú prioritása.
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KÉRDÉS: Gyanítom, hogy egyik kollégám alkalmanként alkoholos befolyásoltság alatt jön dolgozni,  
sőt még az elképzelhető, hogy a munkahelyén is fogyaszt alkoholt. Aggódom az egészsége és  
a biztonsága miatt. Mit tegyek?

VÁLASZ: Azonnal beszéljen a felettesével, aki megteszi a megfelelő lépéseket a bejelentett aggály  
kivizsgálására. Ne feledje, hogy első a biztonság, mind Ön, mind a kollégái szempontjából.

KÉRDÉS: Nem vagyok biztos benne, hogy mit tegyek az üzemben található fel nem használt festékkel  
és vegyszerekkel. Dobjam ki őket?

VÁLASZ: Nem, konzultálnia kell a helyi környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági képviselővel, hogy 
tájékozódhasson, miként lehet biztonságosan ártalmatlanítani a fel nem használt festékeket és  
vegyszereket.

Kapcsolódó irányelvek

Kábítószermentes munkahely (H.05.01)

Munkahelyi biztonság (H.05.03)

A munkahelyi erőszak megelőzése (H.05.04)
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Bizalmas információ és adatbiztonság

A Bizalmas információ fogalomkörébe tartoznak a Brunswick üzletére,  
tevékenységére, munkavállalóira, ügyfeleire, üzleti partnereire, termékeire és 

üzleti stratégiájára vonatkozó információk, valamint a kereskedelmi titkok.  
A vállalat bizalmas információinak megvédése mindenki felelőssége. A bizalmas  
információk körébe tartozik minden olyan információ, amely a kívülállók számára 
nem ismert, és amely értékkel bír a Brunswick számára, vagy amelynek idő előtti 
nyilvánosságra kerülése segítené a konkurenciát, vagy kárára lenne a vállalatnak.

Bizalmas információnak minősülnek a munkavállalókra, üzleti partnerekre és ügyfelekre vonatkozó  
információk, ideértve a személy beazonosítására alkalmas egészségügyi, pénzügyi vagy egyéb információkat,  
amelyek jogszerűen lehetnek a vállalat birtokában. A Brunswick elkötelezte magát, hogy gondoskodik 
minden személyes jellegű információ védelméről és biztonságáról, ugyanakkor ezeket az alkalmazandó 
adatvédelmi törvények betartásával is kezeli. Személyes adatokat csakis törvényes üzleti célokra szabad 
összegyűjteni, felhasználni és feldolgozni, ugyanakkor korlátozni kell azon jogosult személyek számát, akik 
törvényes üzleti célból kezelhetik ezeket az információkat, és körültekintéssel kell eljárni bármely jogosulatlan  
feltárás megelőzése érdekében. Külső félnek való feltárást csakis a vállalati irányelv által meghatározott 
mértékben engedélyezünk.

Feltétlenül tartson be minden alkalmazandó biztonsági eljárást és biztosítékot valahányszor bizalmas  
információt szükséges kezelnie. Legyen óvatos és körültekintő, amikor bizalmas információt oszt meg 
írásban — beleértve az e-maileket is —, de ugyanígy járjon el a magánjellegű beszélgetések alkalmával is. 
Figyeljen a környezetére, amikor mobiltelefonon vagy közterületen beszél. A bizalmas információk  
titkosságának és biztonságának a fenntartására irányuló kötelezettsége még munkaviszonyának megszűnése 
után is fennáll. 

A bizalmas jellegű bejegyzéseket a nyilvántartás-kezelésre és adatbiztonságra vonatkozó vállalati 
irányelvek betartásával őrizze vagy semmisítse meg. Bizonyos, a pereskedéssel, ellenőrzésekkel vagy  
vizsgálatokkal kapcsolatos nyilvántartásokat esetleg a szabványos előírásokon túlmenően is meg kell őrizni. 
Tartsa be a törvényben előírt megőrzési irányelveket annak biztosításához, hogy nem semmisít meg  
fontos információt, illetve nem veszíti el. 

 ESZKÖZKÉSZLET

Márkánk védelme  

Mindegyikünk felelős a Brunswick legértékesebb eszközének — a márkánknak — a megőrzéséért és építéséért.  
Mindannyiunk kötelessége a Brunswick védjegyeinek, szerzői jogainak és szabadalmainak, valamint egyéb 
szellemi tulajdonának az erősítése és védelme. Logóink és nevünk jó példa a globálisan elismert védjegyekre, 
amelyekkel nem szabad visszaélni. Ellenőriznie kell a jogi osztályon, mielőtt bármilyen Brunswick logót  
reklám- vagy egyéb anyagokon felhasználna, ugyanakkor az egyes részlegek logójának az alkalmazását előre 
jóvá kell hagyatnia a szóban forgó részleg marketingosztályával.

Ezenkívül a munkánk során olykor anyagok létrehozására, illetve eljárások kidolgozására is sor kerül, 
ezek az alkotások pedig a Brunswick tulajdonát képezik. Ez a szellemi tulajdon az egyik legértékesebb 
eszköze a Brunswick vállalatnak. Amikor kilép a Brunswicktól, a birtokában lévő minden szellemi tulajdont 
és egyéb munkahelyi terméket vissza kell szolgáltatnia, beleértve az összes másolatot is. Soha nem szabad 
hagyni, hogy megfelelő törvényes dokumentumok hiányában a szellemi tulajdonunkat felhasználhassák,  
illetve a vállalaton kívüli személyekkel megosszák.
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Példák a bizalmas információkra

 A Brunswick és alkalmazottjai, megbízottjai, stratégiai partnerei és/ vagy más külső fél között létrejött 
írásos vagy szóbeli megállapodások.

 Szellemi tulajdon — például a vállalat tulajdonában lévő védjegyek, szabadalmak, szerzői jogok és  
üzleti titkok.

 Marketingtervek.

 Árképzési információk.

 Műszaki előírások.

 Az alkalmazottak személyes adatai, például otthoni cím, telefonszámok, társadalombiztosítási számok, 
bankszámlaszámok vagy a juttatásokkal kapcsolatos információk.

 Az ügyfelek személyes vagy pénzügyi adatai.

 A vállalat pénzügyi adatai (pl. számlaregiszterek, bérlista-nyilvántartás, pénzügyi kimutatások, a könyv 
szerinti tartozások összesítései, kereskedőlisták, az árakra és költségekre vonatkozó információk stb.).

 A lehetséges felvásárlásokkal és/ vagy az új termékek bevezetésével kapcsolatos pénzügyi és egyéb  
üzleti információk.

 A jelenlegi vagy esetleges új termékekkel kapcsolatos műszaki rajzok.

 Ügyféllisták és megállapodások, a piaci részesedésre vonatkozó adatok, szállítói megállapodások,  
stratégiai tervek stb.

Példák a bizalmas információk megfelelő védelmére

 A termékek tervezésével és a technológiával megbízott alkalmazott ellenőrzi, hogy — mielőtt ebédelni 
menne — elzárta-e az érzékeny információnak minősülő termékrajzokat.

 Egy könyvelő mindig jelszavas védelmet aktivál a számítógépén, mielőtt kilépne az irodából.

 A humánerőforrás osztály egyik vezetője érzékeny személyes adatokat tárol egy zárható szekrényben.

 Egy beszerzési alkalmazott aláírt titoktartási megállapodást szerez be egy leendő üzleti partnertől, 
mielőtt bizalmas információkat adna ki neki a Brunswickról.

Példák a bizalmas információk nem megfelelő védelmére

 Egy alkalmazottnak az unokatestvére üzleti vállalkozásba kezd, és kér egy listát az ügyfelekről és a  
kollégákról, hogy az új vállalkozás elindításához kapcsolatba léphessen velük. Az alkalmazott betartja  
az előírásokat.

 Egy mérnök információkat ad el a konkurenciának egy olyan, szabadalmaztatott fémöntési  
echnológiával kapcsolatban, amelyet a vállalat fejlesztett ki.

 Egy marketingmenedzser nagyon izgatott egy új hajó kifejlesztése miatt, és még a nyilvánosságra  
hozatal előtt megosztja annak részleteit a családjával és barátaival. 

Kérdések és válaszok

KÉRDÉS: Felhívott valaki egy másik vállalat HR-osztályáról. A teljesítményértékelésen dolgozik, és szerette 
volna megszerezni az alkalmazottjaim belépésének dátumát, beosztását és alapfizetését. Nem vagyok 
biztos benne, mit tegyek.

VÁLASZ: Az alkalmazottainkkal kapcsolatos információk bizalmasak, és csak olyanoknak szabad kiadni, akik  
számára engedélyezett ezeknek az információknak a birtoklása. Soha ne adjon ki ilyen típusú információkat,  
hacsak nem biztos benne, hogy az helyénvaló-e. Ilyen helyzetben kérjen útmutatást a humánerőforrás 
részlegtől és az adatvédelmi irodától.
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KÉRDÉS: Gyakran utazom a munkahelyemre, és mindenhová magammal viszem a laptopom. Felkeresek  
egy ügyfelet, ő pedig — egy egész napos megbeszélést követően — meghív vacsorára. Vigyem magammal  
a laptopomat az étterembe, vagy hagyjam a bérelt gépkocsi csomagtartójában?

VÁLASZ: Vigye magával táskájában a laptopot az étterembe, hogy az adatok maximális biztonsága  
biztosítható legyen. Még ha be is zárja a laptopot a gépkocsiba, valaki feltörheti azt, és ellophatja a  
laptopot vagy magát a gépkocsit. Válassza a megelőzést, és vigyázzon a bizalmas információkra,  
vagyis mindig gondoskodjon laptopja közvetlen szem előtt tartásáról és védelméről.

KÉRDÉS: Új hajót terveztem a Brunswicknak, amelyet még soha nem használtak. Kilépek a vállalattól,  
hogy saját vállalkozást indítsak. Felhasználhatom a terveket?

VÁLASZ: Nem. Az Ön által a vállalatnál történt foglalkoztatása alatt létrehozott tervek a vállalat tulajdonát 
képezik mint „szellemi tulajdon”. Amikor kilép a Brunswicktól, vissza kell szolgáltatnia a Brunswick  
minden szellemi tulajdonát. Az említett tulajdon megfelelő engedély nélküli birtoklása vagy  
felhasználása egyaránt sértheti a szerzői jogra vonatkozó jogszabályokat és a magatartási kódexet.

KÉRDÉS: A Brunswick új kereskedelmi képviselője vagyok. Van egy listám az új termék költségeiről és  
az ügyfél kedvezményes árképzéséről a korábbi munkaadóm ügyfeleivel kapcsolatban, és úgy érzem, 
hogy ezek felhasználása ez segítséget jelentene a Brunswicknál végzett munkám során. Problémát  
jelentene ez?

VÁLASZ: Igen. A Brunswick tiszteletben tartja versenytársainknak a bizalmas és védett információit. Ahogyan  
mi védjük saját érzékeny információinkat, ugyanúgy kell védenünk a versenytársak, ügyfelek és  
üzleti partnerek ilyen jellegű információit is.  

KÉRDÉS: Találtam egy dokumentumot az osztályomon dolgozó több más alkalmazottnak a fizetésével.  
Megoszthatom másokkal?

VÁLASZ: Nem. Nincs semmilyen üzleti indoka az említett információ birtoklásának, ami a többi munkavállaló  
szempontjából amúgy is személyesnek minősül. Azonnal juttassa vissza a dokumentumot a 
humánerőforrás részlegnek, vagy ha alkalmas, a nyilvántartás-kezelési és adatbiztonsági irányelveinknek 
megfelelően rendelkezzen fölötte.

KÉRDÉS: Kaptam egy e-mailt a barátomtól, aki a Brunswick egyik versenytársánál dolgozik. E-mailjének volt 
egy csatolmánya, amelyben vállalatának a reklámstratégiáit részletezte, és maga az e-mail „bizalmas” 
jelölésű volt. Tudom, hogy tévedésből küldte nekem az e-mailt, de mivel megkaptam az információt,  
fel is használhatom?

VÁLASZ: Nem. Barátja véletlenül tárta fel az említett információt, amely nyilvánvalóan bizalmas jelölésű.  
Ezért nem szabad felhasználnia, és vagy azonnal visszaküldi, vagy megsemmisíti.

Kapcsolódó irányelvek

A védett egészségügyi adatok titkossága (H.04.13)

Az ellenőrzött adatok besorolására vonatkozó irányelv (P.01.02)

Nyilvántartás-kezelés (L.03.01) 

A vállalati identitással kapcsolatos útmutatás dokumentuma (kommunikálás /Brunswick-sablonok  
és stílus útmutatók /vállalati identitás)
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Elektronikus információrendszerek

A z elektronikus információtechnológia jelentős szerepet játszik abban,  
ahogyan üzleti tevékenységet folytatunk. A Brunswick információrendszerei,  

beleértve az internetet, e-mailt, telefonokat, faxokat, hangpostát, mobilokat és  
az azonnali üzenetküldést, arra szolgálnak, hogy segítsenek Önnek a munkájában,  
ezért ezeket elsősorban üzleti célokra kell használni. A személyes célra való  
felhasználás csak ésszerű határokon belül engedélyezhető, maga a személyes 
használat pedig soha nem akadályozhatja munkájának az elvégzésében.

A Brunswick elektronikus információrendszerei a vállalat tulajdonát képezik, és az azokon előállított, 
elküldött, illetve kapott minden üzenet szintén a vállalat tulajdona. A vállalat fenntartja magának a jogot, 
hogy egyrészt figyelemmel kísérje elektronikus rendszereinek a használatát, akár üzleti, akár személyes 
jellegű használatról van szó, másrészt hogy blokkolja vagy elfogja a tartalmakat, üzeneteket, illetve  
adatállományokat, ahol ezt az alkalmazandó jogszabályok egyébként megengedik. Az említett figyelemmel 
kísérés úgy valósul meg, hogy belső vizsgálatokat folytatnak, védik a Brunswick törvényes jogait,  
egyszersmind biztosítják irányelveinknek és az alkalmazandó jogszabályoknak a betartását. A Brunswick 
irányelvei és a magatartási kódexben felvázolt alapelvek egyformán vonatkoznak a vállalat elektronikus 
információrendszereinek az alkalmazására és arra is, hogy az említett alkalmazás üzleti vagy személyes célt 
szolgál-e. Ne feledje, hogy az elektronikus üzeneteket — beleértve az e-maileket, az azonnali üzeneteket  
és a szövegeket — ugyanolyan körültekintően és ugyanolyan szakértelemmel kell megfogalmaznia, mint a 
többi Brunswick levelet, és levelezést.

Amikor a közösségi média weboldalait veszi igénybe a vállalattal kapcsolatos információ felrakására 
vagy a vállalattal kapcsolatos dolgok megvitatására, illetve más módon történő kommunikálására — akár  
vállalati rendszerek igénybevételével teszi ezt, akár nem —, egyértelműen és feltűnően közölnie kell,  
hogy a vállalatnál dolgozik. Ezen kívül a Brunswick nevében felrakott információknak kizárólag valós és 
alátámasztott tényeket szabad tartalmaznia. Soha nem szabad sem saját maga, sem a Brunswick nevében 
félrevezetően bemutatkoznia. 

 ESZKÖZKÉSZLET

Példák a vállalat elektronikus információrendszereinek a nem megfelelő használatára

 Egy alkalmazott nem a vállalatnál dolgozó barátjának küld egy, valamelyik vallási csoport szempontjából 
sértő viccet.

 Egy alkalmazott a vállalati számítógépét pornográf anyaghoz való hozzáférésre használja.

 Egy marketingmenedzser bizalmas információt küld megfelelő engedély nélkül a vállalaton kívülre,  
egy új termék kifejlesztésével kapcsolatban.

 Egy elemző a vállalat információrendszereit túlzott mértékben személyes célra használja, például  
gyakran küld olyan e-maileket a munkahelyi számítógépén keresztül, amelyekben otthoni vállalkozását 
reklámozza.

 Egy alkalmazott a közösségi média egyik weboldalát veszi igénybe, hogy a munkatársaival kapcsolatban 
becsmérlő faji megjegyzéseket tegyen.

 Egy alkalmazott névtelen megjegyzéseket posztol, amelyben anélkül dicséri a Brunswick egyik  
termékét, hogy közölné, hogy ő maga a Brunswick vállalatnál dolgozik.
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Kérdések és válaszok

KÉRDÉS: Egy csapattag e-mailt küld nekem, amely sztereotípiákat fogalmaz meg, és lekicsinylően  
nyilatkozik a férfiakról. Tovább akartam küldeni egy barátomnak, aki nem dolgozik a vállalatnál,  
és akiről tudom, hogy a dolgot viccesnek fogja találni. Továbbíthatom az e-mailt, mivel a barátom  
nem itt dolgozik?  

VÁLASZ: Nem. Soha nem szabad a Brunswick elektronikus információrendszereit esetleg sértő anyag a  
bárkinek történő továbbítására, akár a Brunswickon belül, akár azon kívül. Az ilyen anyagok elküldése 
sértheti a zaklatásra vonatkozó irányelvet, a magatartási kódexet és a jogszabályokat. Azonnal  
törölnie kell az e-mailt, és tájékoztatnia az informatikai osztályt, hogy ilyet kapott.

KÉRDÉS: Van egy blogom, és a Brunswick kiváló termékeiről kívánok beszélgetni. Elfogadható ez?

VÁLASZ: Ha a vállalat termékeiről akar írni, rendkívül világossá kell tennie, hogy Ön a Brunswick  
alkalmazottja, és mindenképpen ellenőriznie kell, hogy csak valóságos és megalapozott tényeket közöl  
a termékeinkkel kapcsolatban.

Kapcsolódó irányelvek

Elektronikus kommunikáció és internethasználat(E.02.07)

Közösségi média (H.01.05)

Munkahelyi keresés (H.05.05)
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A vállalati vagyon

L étesítményeinket, berendezéseinket, anyagainkat, vagyontárgyainkat, 
technológiánkat, információinkat és márkánkat mind sok ember kemény 

munkájával hoztuk létre. Tartozunk annyival egymásnak, ügyfeleinknek,  
részvényeseinknek és üzleti partnereinknek, hogy megvédjük a Brunswick  
tulajdonát a lopástól, elveszéstől, pazarlástól, illetve károsodástól. 

Védje és a tervezett módon használja a Brunswick vagyontárgyait. Ne használja a vállalat  
vagyontárgyait személyes előnyszerzés céljára vagy a vállalaton kívüli bármely személy előnyére. Ne  
használja a vállalat számítógépeit és berendezéseit illegális vagy etikátlan tevékenység, például  
szerencsejáték vagy pornográfia céljára. A vállalati vagyontárgyak ellopása nem csupán felmondást, hanem 
büntetőjogi eljárást is maga után vonhat. A Brunswick vagyontárgyainak a nem megfelelő vagy illegális 
használata mindannyiunknak kárára van.

 ESZKÖZKÉSZLET

Példák a vállalati vagyonra

 Vállalati pénz vagy termékek.

 Alkalmazotti munkaidő.

 Számítástechnikai rendszerek és szoftver.

 Telefonok.

 Fénymásolók.

 Vállalati járművek.

 Vállalati védjegyek.

Kérdések és válaszok

KÉRDÉS: Van egy kisvállalkozásom, amely esküvői meghívókat készít, én magam pedig meghívókat  
tervezek az egyik kollégának. Használhatom erre a célra a vállalati számítógépet, ha csak pár napról  
van szó?

VÁLASZ: Nem. Ez több mint a Brunswick irányelvei által megengedett eseti, személyes használat.

KÉRDÉS: Felettesem arra kért, hogy munkaidőben végezzek el különböző dolgokat a személyes ügyeivel  
kapcsolatban, például hogy menjek el a tisztítóba és vásároljak személyes ajándékokat. Problémát  
jelentene ez?

VÁLASZ: Igen, felettese rossz célra használja az Ön munkaidejét, ami fölött a vállalat rendelkezik. Az esetet  
a magatartási kódexben leírtak szerint jelentenie kell, hogy a problémát megoldhassák.

Kapcsolódó irányelvek

Elektronikus kommunikáció és internethasználat(E.02.07)

Közösségi média (H.01.05)
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Politikai tevékenységek

A Brunswick tiszteletben tartja Önnek azt a jogát, hogy saját nevében vagy 
bármely ügyben, illetve az Ön által előnyben részesített jelölt nevében politikai 

tevékenységben vegyen részt, de arra kéri, hogy tartózkodjon politikai tevékenység 
folytatásától a munkahelyén. „Politikai tevékenység”— ennek az irányelvnek az  
értelmezése szempontjából —minden olyan tevékenység, amely során nincs közvetlen  
kapcsolat egy kifejezetten azonosítható foglalkoztatási üggyel. 

Körültekintőnek kell lennie, hogy ne használja a Brunswick nevét, vagyontárgyait vagy egyéb 
erőforrásait személyes politikai tevékenységének a támogatására, illetve tapintatosan kell eljárnia,  
amikor személyes politikai nézeteit vitatja meg külső üzleti kapcsolataival. A vállalat nem téríti meg az 
alkalmazottaknak a személyes, politikai célú adományaik összegét, az alkalmazottak bérezése pedig nem 
növelhető, illetve más módon sem igazítható ki oly módon, hogy az alkalmazott politikai célú adományait 
tükrözze. Mindaddig arra bátorítjuk, hogy vegyen részt a polgári és politikai tevékenységekben, amíg 
egyrészt az említett tevékenységekre saját idejében és saját költségére kerül sor, másrészt pedig ezek a 
tevékenységek megfelelnek az alkalmazandó jogszabályoknak. Ön nem sugallhatja, illetve sejtetheti, hogy 
amikor időt, erőforrásokat vagy pénzt áldoz valamire, az a Brunswicktól származik, illetve annak a  
jóváhagyásával történik. Ön soha nem részesülhet kedvezményben, illetve nem élvezhet hátrányt azért, 
hogy ilyen jellegű személyes közreműködést vállal vagy nem vállal.

 ESZKÖZKÉSZLET

Példák a nem megfelelő politikai tevékenységre a munkahelyen

 Egy felettes azt kéri az alkalmazottaktól az osztályán, hogy vásároljanak belépőket egy politikai 
adománygyűjtő eseményre, amely az egy jelentősebb ügyfél által támogatott jelölt javát szolgálja.

 Munka után, a vállalati parkolóban, egy üzemi dolgozó szórólapokat osztogat egy politikai tisztségért 
induló jelölt érdekében.

 Egy vezető e-mailt küld az irodai számítógépéről a kollégáinak, sürgetve őket, hogy szavazzanak egy 
általa támogatott jelöltre.

Kérdések és válaszok

KÉRDÉS: Barátom politikai tisztségre pályázik, én pedig szeretném segíteni a kampány során.  
Ez megengedett?

VÁLASZ: Igen. Az Ön személyes politikai tevékenysége a saját magánügye. Csupán azt kell ellenőriznie,  
hogy nem vesz igénybe vállalati erőforrásokat, beleértve a munkaidőt, a vállalati e-maileket,  
illetve a vállalat nevét, hogy a kampányt segítse.

KÉRDÉS: A feleségem körzeti képviselőnek jelölteti magát. Használhatom a Brunswick számítógépeit és 
fénymásolóit, ha brosúrákat és posztereket kell készítenem neki?

VÁLASZ: Nem. A vállalati erőforrásokat tilos személyes politikai tevékenységek támogatására használni.

KÉRDÉS: A felettesem nagyon hangoztatja politikai meggyőződését, amelyek gyökeresen eltérnek az 
enyémtől. Néha még megjegyzéseket is tesz a jelöltek faji hovatartozására, vallására vagy  
nemzetiségére nézve, amit sértőnek találok. Megtagadhatja az előléptetésemet vagy a fizetésemelést, 
vagy éppen felmondhat nekem, mert nekem mások a politikai nézeteim?

VÁLASZ: Nem, felettese semmilyen munkahelyi intézkedést nem foganatosíthat Önnel szemben azért, mert 
más a politikai meggyőződése. Mi több, ha felettesének a magatartása félelemkeltő, ellenséges vagy  
éppen sértő munkahelyi környezetet teremt a vállalat zaklatással kapcsolatos irányelve értelmében,  
Önnek azt kötelessége jelenteni, hogy az ügyet megfelelően kivizsgálhassák.

Kapcsolódó irányelvek

Zaklatás (H.01.02)
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JELENTÉSI ELJÁRÁSOK
Ha Ön a magatartási kódex vagy a Brunswick irányelve megsértéséről szerez tudomást, azonnal jelentenie 
kell a következő módszerek valamelyikének az igénybevételével. A jelentések lehetnek névtelenek,  
és tolmácsszolgálat is rendelkezésre áll az ingyenes etikai vonal használatakor. A jelentéseket bizalmasan 
kezelik, mégpedig a méltányos és alapos vizsgálat lefolytatásával összeegyeztethető mértékig.  

 Szóljon a felettesének;

 Vegye fel a kapcsolatot az etikai tanácsadóval a saját munkahelyén (személyesen, telefonon, levélben 
vagy e-mailben);

 Hívja fel az Egyesült Államok területéről ingyenesen hívható etikai vonalat (877.684.5252) vagy az  
ingyenesen hívható nemzetközi etikai vonalat (a telefonszámokat a magatartási kódex végén találja);

 Vegye igénybe a webalapú eljárást: www.bcethics.com 
–vagy– 
Az EU területén lévő alkalmazottak használják a webalapú folyamatot:  
https://bcethicseu.alertline.com ;

 Lépjen kapcsolatba az etikai irodával személyesen, postai úton (1 N. Field Court, Lake Forest, IL 60045), 
telefonon (847.735.4318), e-mailben (ethics.advisory@brunswick.com) vagy faxon (847.735.4388); vagy

 Küldjön levelet a vállalat vezető jogtanácsosának

Az etikai vonal személyzetét külső vállalat adja, és az a nap 24 órájában, a hét minden napján  
elérhető. Ön névtelenül tehet bejelentést, ha úgy kívánja, bár a névtelenség fenntartása korlátozhatja azt a 
lehetőségünket, hogy aggályait hatékonyan kivizsgálhassuk. A Brunswick értelemszerűen azonnal kivizsgálja 
a bejelentéseket, és megteszi a megfelelő lépést. Mindegyikünknek kötelessége együttműködni  
minden vizsgálattal, egyszersmind az információt nyíltan és becsületesen megosztani. Minden ésszerű 
erőfeszítésünkkel azon leszünk, hogy visszajelezzünk Önnek, amint a vizsgálat befejeződött.

ZÉRÓ TOLERANCIA A RETORZIÓKKAL SZEMBEN
Ha Ön jóhiszemű bejelentést tesz, miközben a magatartási kódexben ismertetett eljárások valamelyikét  
veszi igénybe, ezért nem lehet semmilyen retorziónak kitéve. Minden olyan alkalmazott, aki ilyen bejelentés 
miatt retorziót alkalmaz, illetve aki az ilyen jelentésen alapuló vizsgálatba beavatkozik, fegyelmi intézkedés 
alanya lesz, beleértve akár a felmondást is. Ha úgy véli, valaki retorzióval élt Ön ellen, azonnal jelentse  
a fentebb ismertetett módszerek valamelyikének az igénybevételével.

A magatartási kódex megsértésének minősül, ha tudatosan vádol valakit hamisan, ha hazudik a  
vizsgálatot végző személynek, illetve ha visszautasítja az együttműködést egy vizsgálattal. A „jóhiszeműen” 
tett bejelentés nem jelenti, hogy Önnek igaza van, amikor aggályát megfogalmazza: csupán azt jelenti,  
Ön jóhiszeműen jár el abban a meggyőződésében, hogy jogsértés történt, illetve történhetett, és hogy 
őszinte volt a jelentés elkészítésekor. 
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 ESZKÖZKÉSZLET

Kérdések és válaszok

KÉRDÉS: Kárát láthatja-e a karrierem, ha bejelentést teszek?

VÁLASZ: Nem, a Brunswick vezetősége elkötelezte magát, hogy nyílt környezetet tart fenn, ahol az etikai  
és az előírásoknak való megfelelés problémáit jóhiszeműen, negatív következmények nélkül lehet felvetni 
anélkül, hogy a bejelentő a bejelentés miatt hátrányt szenvedne. A Brunswick a retorzióval kapcsolatos 
minden bejelentett esetre reagál, és helyesbítő intézkedést is tesz. Egyetlen alkalmazott részéről sem 
tűrhető el a retorzió alkalmazását is magában foglaló magatartás.

KÉRDÉS: Olyan helyzetre figyeltem fel, amely gyanúm szerint sérti a magatartási kódexet. Jelentenem kell-e 
még akkor is, ha nem vagyok teljesen biztos benne, van-e valamilyen probléma ezzel kapcsolatban?

VÁLASZ: Igen, Ön felelős azért, hogy azonnal jelentse a magatartási kódex minden esetleges megsértését.  
Bejelentését komolyan veszik, és megfelelően ki is vizsgálják. Jobb bejelenteni egy gyanút, amelyről 
kiderül, hogy nem jelent semmilyen problémát, mint figyelmen kívül hagyni a jogszabályok vagy  
a vállalati irányelv esetleges megsértését.

KÉRDÉS: Mi történik, ha valaki rosszhiszemű bejelentést tesz, hogy engem bajba keverjen?

VÁLASZ: Minden vizsgálatot szakszerűen és objektíven folytatjuk le. A szándékosan „rosszhiszemű” bejelentés 
súlyos jogsértés, és fegyelmi intézkedést, akár a munkaviszony megszüntetését is eredményezheti.

Kapcsolódó irányelvek

Eljárás a számviteli feldolgozás esetében. és pénzügyi vonatkozású panaszok (E.02.01)

Közérdekű bejelentésekre vonatkozó vállalati irányelv (E.02.03)

Zaklatásra vonatkozó irányelv (H.01.02) 
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Megerősítés:  
Személyes kötelezettségvállalásom, hogy megfelelően döntök

Elismerem, hogy elolvastam és megértettem a Brunswick vállalati  
magatartási kódexében felsoroltakat, egyszersmind beleegyezem, hogy  
betartom a magatartási kódexet és a Brunswick egyéb irányelveit.

Alkalmazott neve Datum

Alkalmazott aláírása Datum
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ETHICS TOLL-FREE HELP LINE NUMBERS
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  AT&T  
COUNTRY SERVICE ACCESS CODE HELP LINE

Australia	 Optus	 1.800.551.155	 800.556.2803

	 Telstra	 1.800.881.01 1	

Belgium	 	 0.800.100.10	 888.507.5629

Brazil	 	 0800.890.0288	 888.649.901 1	
	 	 			or	
	 	 0800.8888.288

Canada	 	 ——	 877.684.5252

China	 Beijing	 108.888	 888.649.9014	
	 vicinity

	 Shanghai	 108.1 1	
	 vicinity

Denmark	 	 8001.0010	 888.649.9026

France	 	 0800.99.001 1	 888.649.9047	
	 	 			or	
	 	 0805.701.288

Germany	 	 0.800.2255.288	 888.649.9048

Hong Kong	 Hong Kong	 800.96.1 1 1 1	 888.649.9054	
	 Telephone

	 New World	 800.93.2266	
	 Telephone

Hungary	 	 06.800.01 1 1 1	 888.649.9057

Italy	 	 800.172.444	 888.649.9058

Japan	 KDDI	 00.539.1 1 1	 888.649.9059

	 NTT	 0034.81 1.001

	 Softbank	 00.663.51 1 1	
	 Telecom

Korea	 DACOM	 0030.91 1	 888.649.9062

	 DACOM US	 550.2872	
	 Military

	 Korea	 0072.91 1	
	 Telecom

	 Korea	 550.4663	
	 Telecom 
 US Military

	 ONSE	 0036.91 1

  AT&T  
COUNTRY SERVICE ACCESS CODE HELP LINE

Mexico	 	 01.800.288.2872	 888.802.9416

	 Alternative	 01.800.462.4240

	 Por Cobrar	 01.800.1 12.2020	
	 Espanol

Nertherlands	 0800.022.91 1 1	 888.802.9418

New Zealand	 000.91 1	 800.721.0942

Norway	 	 800.190.1 1	 888.802.9432

Poland	 	 ——	 0.0.800.1 1 1.1717

Portugal	 	 800.800.128	 800.569.9578

Russia	 	 8^10.800.1 10.101 1	 888.802.9441

	 Moscow	 363.2400

	 Outside	 8^495.363.2400	
	 Moscow

	 St.	 363.2400	
	 Petersburg

	 Outside St.	 8^812.363.2400	
	 Petersburg

Singapore	 Sing Tel	 800.01 1 1.1 1 1	 888.802.9451

	 StarHub	 80.0001.0001

Sweden	 	 020.799.1 1 1	 888.802.9454

Switzerland	 	 0.800.89001 1	 888.802.9458

Thailand	 	 1.800.0001.33	 888.802.9459	
	 	 			or	
	 	 001.999.1 1 1.1 1

United	 BT	 0800.89.001 1	 800.569.9578
Kingdom	 C&W	 0500.89.001 1

United	 	 ——	 877.684.5252	
States




