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Nagy megtiszteltetés, hogy a ManpowerGroup, eme rendkívüli vállalat 1948-as megalapítását követő
4. vezérigazgatója lettem 2014 májusában, olyan nagyszerű vezetők nyomdokait követve, mint Elmer
Winter, aki a vállalat társalapítója és a munkaerőpiac úttörője volt; Mitchell Fromstein, aki számos
kihíváson juttatta túl és nemzetközi szintre is kiterjesztette a szervezetet; valamint Jeff Joerres, aki
elődömként a különböző márkáinkkal azzá a munkaerő-piaci megoldásokkal foglalkozó vállalattá
alakította cégünket, amit ma ismer a világ. 

Cégünk gazdag történelme során a küldetésünk mindig is világosan látszott – erőt adunk a munka
világának és segítjük a közösségeket, amelyekben élünk. A munka világa drámaian megváltozott
1948 óta, de a vállalatok, az országok és maguk az egyének érdekében tevékenykedő tehetségek
fenntartható kinevelése iránti elkötelezettségünk sohasem ingott meg. Közel 70 éven keresztül – 
régebb óta, mint bármely más vállalat ebben az iparágban – a ManpowerGroup egy nemes célért
küzdött. Minden nap emberek százezreit juttatjuk érdemi munkához szerte a világon, hűen
küldetésünkhöz, hogy jó megélhetést biztosítsunk a jól végzett munka árán.

Hiszek abban a munkában, amit nap mint nap végzünk, és hiszek a
módszereinkben. Mint sokan köztetek én is azért csatlakoztam a
ManpowerGroup vállalathoz, mert hiszek ebben az üzletágban és annak
jelentőségében, amit a munkahelyek képviselnek az emberek életében.
Megelégedettséggel tölt el, hogy a mindennapi munkánk összetartozásra
és őszinteségre épül.

Az üzletvitel etikus megközelítését mindig is alapvető fontosságúnak tekintettük, és ezáltal nagyszerű
hírnévre tettünk szert. Ilyen hírnevet csak akkor lehet szerezni, ha az alkalmazottak többre törekednek a
minimumszintnél, és egy magasabb nívónak akarnak megfelelni. Megtartani pedig csak akkor lehet
ezt a nagyszerű hírnevet, ha mindenki elkötelezi magát a magasabb etikai elvárások betartása mellett,
elnyerve az összes érdekelt fél bizalmát.

Az üzletvitel etikus megközelítése nem csak a beszállítók, az ügyfelek és a jelöltek számára fontos, de
ezáltal tudjuk bevonzani és megtartani a legjobb tehetségeket a vállalaton belül. Ez jelentős versenyelőnyhöz
juttathat minket – az ügyfelek, üzletfelek, kormányok, befektetők és más támogatók a legjobb hírnevű
vállalatokkal szeretnének együttműködni, amelyek tettei, elkötelezettsége és elismertsége is a
rátermettségüket bizonyítja.

           
           

             

             

            

          

            

             

            

           

            

             

            

  

        
            

         
        

             

          

           

                 

           

           

            

           

       

A ManpowerGoup minden
munkatársa  részére  
világszerte
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ÜZENET A VEZÉRIGAZGATÓTÓL  



Nektek – a világszerte 80 országban és térségben etikus munkáját büszkén vállaló 27 000 munkatársnak
– köszönhető, hogy az iparág legmegbízhatóbb márkája a mi nevünkhöz fűződik. Az Ethisphere magazin
a Világ legetikusabb vállalatai közé sorolta cégünket. Ez az elismerés csak az olyan vállalatokat illeti meg,
amelyek a szavakon túlmenően évek viszonylatában tetteikkel is sokat tesznek az etikus üzletvitelért.
Egyik vetélytársunk sem mondhatja el magáról ugyanezt.

Mindannyiunknak kötelessége megvédeni és továbbvinni azt a márkanevet és hagyatékot, amit a
ManpowerGroup az évtizedek alatt felépített. Ez azt jelenti, hogy helyes döntéseket kell hoznunk. Éppen
ezért különösen fontos, hogy mindannyian képviselni tudjuk a vállalatot a ManpowerGroup üzleti
magatartási és etikai kódexének betartásával. A kódex a ManpowerGroup minden egyes alkalmazottjára
érvényes, munkakörre és pozícióra való tekintet nélkül. Csak így lehetünk képesek a lehető legmagasabb
szintű etikai és üzleti magatartást biztosítani.

Kérem, hogy mindenki szánjon időt a kódex tanulmányozására, megismerésére, megértésére és
követésére, hogy a ManpowerGroup értékeinek megfelelően végezhesse munkáját. Elvárom, hogy a
vállalat vezetői világszerte a kódex legjobb követői legyenek. Ezzel megfelelő példát mutatnak és
munkatársaikat arra tanítják, hogy vállalatunk értékeit tettekkel lehet bizonyítani, valamint hozzájárulnak
a biztonságos, termelékeny és sikeres munkakörnyezethez.

Ha valakinek tudomása van arról vagy feltételezi, hogy a kódexben foglalt elvek sérültek, azonnal
jelentse a valós vagy vélt kihágást. Számos módszert biztosítunk arra, hogy bejelenthetők legyenek
a kódexben foglaltakat vélhetően sértő tevékenységek. Ezekről a 37. oldalon lehet bővebben olvasni.

Az aggodalmak eloszlatása érdekében kijelenthetem, hogy a vállalat
ZÉRÓ TOLERANCIÁT hirdetett a kódex elleni vélhető kihágásokat
jóhiszeműen jelentő személyeket esetlegesen érő megtorlásokkal
szemben – még akkor is, ha a későbbiekben kiderül, hogy nem
történt szabályszegés.
Ez egy nagyszerű vállalat, és a legfontosabb értékeink maguk a nagyszerű emberek. Végezetül hadd
mondjak köszönetet mindenkinek azon erőfeszítésekért, amiknek köszönhetően vállalatunk büszkén
hirdetheti a legmagasabb etikai nívók iránti elkötelezettségét.

              

            

              

           

               

            

            

          

            

                

       

          
          

          
     

            

           

            

                  

             

             

           

            

            

             

           

       

Jonas Prising

A ManpowerGroup Vezérigazgatója
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Manpower France, 1958
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Történelmünk  
A	ManpowerGroup	vállalati	kultúrája	a	bizalomra,	a	becsületességre	és	az	felelősségre 

vonhatóságra	épít	már	több	mint	60	éve.	Történetünk	1948-tól	a	mai	napig	elérhető a 
http://www.manpowergroup.com/about/history.cfm	oldalon	a	számos	mérföldkő 
megnevezésével	és	dátumával.

Értékeink 
Emberközpontúság	
Törődünk	az	emberekkel,	és	a	munka	életükben	betöltött	szerepével. 
Tiszteletben	tartjuk	az	egyes	embereket,	mint	önálló	egyéniségeket,	hiszünk	bennük, 
támogatjuk	és	segítjük	őket,	hogy	megvalósíthassák	céljaikat	a	munkában	és	az	életben.	

Segítjük	munkatársainkat	karrierjük	építésében	tervezéssel,	munkával,	oktatással	és	képzéssel.	

Elismerünk	mindenkit,	aki	sikereinkhez	hozzájárul	–	munkatársainkat,	ügyfeleinket	és	pályázóinkat. 
Elősegítjük	és	jutalmazzuk	az	eredményeket.	

Szakértelem 
Megosztjuk	tudásunkat,	szakértelmünket	és	erőforrásainkat,	hogy	mindenki	számára 
világos	legyen,	mi	a	fontos	ma,	és	mi	történik	a	jövőben,	a	munka	világában	–	és	mindenki 
tisztában	legyen	vele,	hogyan	kell	reagálnia.	

Nyitottak	vagyunk	az	információkra,	és	az	így	megszerzett	tudást	arra	használjuk,	hogy	javítsuk	
kapcsolatainkat,	megoldásainkat	és	szolgáltatásainkat. 

A	munka	világáról	szerzett	ismereteink	alapján	aktív	erőfeszítéseket	teszünk	a	világon 
alkalmazott	legjobb	módszerek	alkalmazására	és	továbbfejlesztésére.	

Innováció					
Vezető	szerepet	játszunk	a	munka	világában.	Merünk	újítani,	elsőként	lépni	és	fejlődni. 

Soha	nem	alkuszunk	meg	a	kialakult	helyzettel.	Folyamatosan	feszítjük	a	korlátokat,	hogy	újabb, 
és	hatékonyabb	módszereket	találjunk.	

Sikereink	alapja	vállalkozó	szellemünk	és	gyors	reagálásunk;	hogy	merünk	kockázatokat	vállalni, 
és	tudjuk,	hogy	bár	nem	mindig	járunk	sikerrel,	ügyfeleinket	soha	nem	tesszük	ki	kockázatnak.	

>>

>>

Történelmünk,	Külső	és	belső 
értékeink,	Amiért	kiállunk, 
Ami ellen harcolunk...



Ilyennek	lássanak	minket>>
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Előretekintő
Tudjuk,	hogy	mi	várható	a	munka	vi lágában.

Szakértő
Szakmai 
tudásunk,	

véleményünk	és	
jó	gyakorlataink	

elismertek.

Mindenkivel,	
mindenkiért 
Mindenki	számára	
elérhetőek 
vagyunk	
bármi lyen	
megkülönböztetés	
nélkül.

Újszerűen 
gondolkodó
Újszerű,	szokatlan	

nézőpontokból	figyeljük	
a	dolgokat	és	keressük	

a	megoldásokat.
Gondoskodó

Az	embereket	érdekli,	
hogy	mit	mondunk	és	

teszünk.

Megbízható
Számítanak	rá,	

hogy	mi	a	helyeset	
cselekedjük.

Amiért	kiállunk,	Ami	ellen	harcolunk>>

Amiért	kiállunk 
A munka méltóságáért, mindenki számára 
elérhető foglalkoztatási lehetőségekért, etikus 
és hatékony üzleti gyakorlatokért, a 
fenntartható környezetért és a sikeres helyi 
közösségekért.	Álláslehetőséget	biztosítunk	és	
hozzájárulunk	ügyfeleink	sikeréhez.	Adott	
esetben	hatással	vagyunk	a	kormányokra,	
vállalatokra	és	a	nem	kormányzati	szervezetekre,	
hogy	olyan	kezdeményezésekre	
összpontosítsunk,	amelyek	segítenek,	hogy	a	
munkahelyhez	és	a	munkahelyi	képzéshez	
jussanak	a	következő	csoportok:

1.	 Tartós	munkanélküliek	/	alulfoglalkoztatottak	

2.	 Fogyatékkal	élő	emberek	

3.	 Hátrányos	helyzetű	személyek	(kisebbségek,		 
	 bevándorlók)	

4.	 Katasztrófa	áldozatai	(szökőár,	hurrikánok)	

5.	 Kizsákmányolás	áldozatai	(kereskedelem,	stb.)	

6.	 Menekültek	

7.	 Fiatalok

Ami ellen harcolunk 
Azon cselekedetek ellen, amelyek kihasználják 
az embereket, és korlátozzák az egyének 
lehetőségeit, hogy teljes mértékben élvezzék a 
munka adta méltóságot, különösen a leginkább 
kiszolgáltatott társadalmi rétegben.	Amíg	
lehetőségünk	van	segíteni	az	álláskeresőket 
munkához	juttatásban,	megpróbáljuk	csökkenteni	
visszaéléseket,	és	arra	összpontosítunk,	hogy	
tudatosítsuk	a	lentiek	meglétét	és	igyekszünk	tenni	
is	azok	ellen:

•	 Hátrányos	helyzetű	egyének	kizsákmányolása

•	 Emberkereskedelem	

•	 Kényszermunka

•	 Gyermekmunka	

•	 Törvénysértően	alacsony	bérek	

•	 Nem	biztonságos	munkakörülmények	



A	következő	helyzetekben	melyik 
alkalmazott cselekszik a Manpower
értékeinek	megfelelően?
Jelöld	meg	az	összes	megfelelő	választ,	és	kattints 

a	KÉSZ	gombra	a	válasz	elküldéséhez.

Samara	felfedezi	az	egyik	új	alkalmazott	egy	hasznos	
képességét,	és	javasolja,	hogy	az	legyen	önkéntes 
a	vállalat	egyik	bizottságának	munkájában,	hogy 
ezáltal	is	használhassa	és	fejleszthesse	képességeit

Salvatore	az	egyik	beosztottja	ötletét,	mint	a	sajátját 
adja	elő	egy	vezetőségi	értekezleten

Lynette	egy	ügyféltől	a	Manpowerre	vonatkozó	kritikát	hall,	
amire	felhívja	a	vezetői	figyelmét	is	

Yoko	visszatartja	a	Manpower	kulcsfontosságú 
adatainak	tárolásával	kapcsolatos	új	ötletét,	mert 
nem	biztos	benne,	hogy	az	működne

Samara	a	gyakorlatban	alkalmazza	a	Manpower	értékeit	azáltal,	hogy	
útmutatással	és	tréninggel	segít	az	egyik	új	kolléga	karrierjének	
építésében.	Lynette	meghallgatja	az	ügyfelek	igényeit	és	
fenntartásait,	és	a	vezetőség	tudtára	is	adja,	így	lehetőség	nyílik	az	
ezekkel	kapcsolatos	cselekvésre.	Ugyanakkor	Salvatore	nem	ismeri	
fel,	hogy	mindannyian	közösen,	együttműködve	dolgozunk	a	
sikerünkért,	és	Yokónak	is	észben	kell	tartania,	hogy	a	Manpowernél	
érdemes	racionális	keretek	között	kockázatot	vállalni,	és	elfogadni,	
hogy	néhány	új	ötlet	esetleg	nem	válik	be.

VÁLASZ: Az első és a harmadik választ kell bejelölni.

feladat1
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Hatvankét éves történetünk során a 
ManpowerGroupnak mindössze három 
vezérigazgatója volt: Elmer Winter (1948-1976); 
Mitchell Fromstein (1976-1999) és Jeff Joerres 
(1999-től ma is). Ez a ritka folytonosság segített 
életre hívni azt a páratlan kultúrát, ami a sikerünk 
alapját képezi.

A ManpowerGroup-nál hiszünk benne, hogy üzleti 
sikerünk alapja az, ahogyan kiszolgáljuk az 
embereket, és amilyen tapasztalatokat a 
mindennapi üzleti kapcsolatok során szereznek 
rólunk. Büszkék vagyunk arra, hogy mennyi 
ember életére lehettünk befolyással. Az, hogy 
képesek vagyunk egyensúlyt teremteni a 
jövedelmezőség és a fenntarthatóság között, 
elősegíti a helyi gazdasági fejlődést. Elősegítjük 
ügyfeleink sikerét, és sok embernek sokféle 
területen biztosítunk lehetőségeket, és a munka 
méltóságát. Még több gazdasági értéket hozunk 
létre munkahelyteremtéssel és a munkaerő 
képzésével. A közösségekben rejlő lehetőségek 
fejlesztésével érjük el a fenntarthatóságot, ami a 
ManpowerGroup és érdekeltségei üzleti 
lehetőségeit is növeli. 

Társalapítónk, Elmer Winter szenvedélyesen hitt a 
munka méltóságának fontosságában az egyén és 
családjának életében. A ManpowerGroup-ban 
betöltött központi szerepe mellett Elmer 
modellként állította elénk a helyi közösség iránti 
elköteleződést, gyakran az oktatáson és a 
munkaerő-fejlesztési kezdeményezéseken 
keresztül, melyekkel még inkább felkészíthetjük az 
embereket a munka világára.  

Jeff Joerres gyakran hívta fel a  Elmer 
küldetéstudatára, melyet mint a kulturális 
DNS-ünkbe mélyen kódolt sajátosságot 
jellemzett. Ezt nevezzük “Elmer-hatásnak”. 

Egy 1969-es, az egész ManpowerGroup-nak 
szóló üzenetben Elmer körvonalazta a Cég 
jövőképét, és hangsúlyozta az egyének és 
közösségek fejlesztéséből adódó, az egész 
érdekcsoportra is visszaható pozitív hatást. 
Az Elmer által követett eszmények formálták 
Cégünk azon elköteleződését, hogy az üzleti 
sikert azáltal érjük el, hogy jót teszünk, mely 
elgondolás jelen Etikai Kódexnek is az alapját 
képezi.

CÉGÜNK KÜLDETÉSE:

“HISZEM, HOGY A  A MANPOWERNEK KÜLDETÉSE VAN  AZ ÉLETBEN 

… Fedezd fel, Te magad milyen lépéseket tehetsz a saját irodádban, hogy a 

‘LEHETETLEN KÜLDETÉS – A MANPOWERREL LEHETSÉGES LEGYEN.’”

Elmer Winter, Manpower Inc. társalapító és korábbi elnök, 1969

Mitchell Fromstein, CEO 1976-1999; Jeff Joerres, Chairman, CEO & President 
1999-2014 and Elmer Winter, Co-founder and President 1948-1976

Winter üzenete
to  

date    

subject            

ALL OFFICES

October 29, 1969

             ASK THE PRESIDENT  
                      SERIES



|    10

Bevezetés az 
Üzletviteli és Etikai 
Kódexhez

● Célunk

●  A	Kódex	mindannyiunkra	vonatkozik

●  Kötelezettségeink

Tartalom 10-11



11   |   Üzletviteli és Etikai Kódex

“Manpower Community,” original artwork by Elmer Winter

Kötelezettségeink 
Alkalmazott
•	 A	Kódex	elolvasása,	megértése	és	betartása

•	 Vonatkozó	jogszabályok	betartása

•	 A	ManpowerGroup	érdekeinek	megfelelő cselekvés

•	 Bizonytalanság	esetén	segítség	kérése

•	 A	Kódex	akár	csak	vélt	megsértésének	azonnali	
jelentése	A	jóhiszemű	jelentések	megtorlása	nem	
elfogadható.	A	jóhiszeműség	az	összes	elérhető 
információ	megosztását	jelenti,	és	annak 
vélelmezését,	hogy	ezek	igazak.

•	 Teljeskörű	együttműködés	a	Cég	képviselői	által	
lefolytatott,	megfelelő	felhatalmazással	végzett	
kivizsgálás	során

•	 A	szükséges	tréningek	elvégzése	és	a	Kódex	
elfogadásának	igazolása

Vezető 
Arra	ösztönözzük	vezetőinket,	hogy	megerősítsék	és	
népszerűsítsék	az	etikus	viselkedés	kultúráját	azáltal,	hogy	
nyitottak	és	őszinték	az	üzletmenettel	kapcsolatban,	és	
olyan	légkör	kialakulását	segítik	elő,	mely	a	megtorlástól	
való	félelem	nélkül	ad	lehetőséget	a	kollégáknak	az	etikai	
problémák	felszínre	hozására.	Fontos,	hogy	megfelelő 
példával	járjunk	elöl	azoknak,	akiket	irányítunk	azáltal,	hogy	
tanácsot	és	útmutatást	adunk,	vagy	megadjuk,	hogy	a	
Cégen	belül	kihez	kell	fordulniuk	az	adott	problémával. 

Célunk
Az	Üzletviteli	és	Etikai	Kódex	(a	továbbiakban	Kódex)	célja,	hogy	
iránymutatást	adjon	minden	kollégánknak	és	ügyfelünknek	a	
legmagasabb	etikai	normák	szerinti	üzletmenet	bonyolításához.	A	
Kódex	betartásával	elköteleződünk	külső	és	belső értékeink mellett.

Cégünk	védjegye	és	hírneve	a	megbízhatóságunkra	alapul	–	ez	olyan	
jellemzőnk,	aminek	mindenben	meg	kell	jelennie,	amit	teszünk.	A	
ManpowerGroup az őszinteség,	becsületesség	és	felelősségvállalás	
kultúrájában	növekedett	és	fejlődött,	és	hiszünk	abban,	hogy	ez	a	
vállalati	kultúra	jelentős	versenyelőnyt	biztosít	számunkra	továbbra	is.	
Útmutatóként	a	Kódex	is	hozzájárul	a	jövőbeni	sikereinkhez 
-	e	kultúra	fenntartásának	elősegítésével.	

A	Kódex	márkanevünk	és	érdekcsoportunk	hatékony	
népszerűsítésében	és	védelmében	is	segít.	Az	etikai	kockázatok	
felismerésében	segíti	mindannyiunkat,	útmutatást	ad	a	problémás	
etikai	kérdések	felismerésére	és	ezek	kezelésére,	és	rögzíti	az	
etikátlan	viselkedés	riportálásának	menetét,	anélkül,	hogy	
megtorlástól	kellene	tartanunk.	

A	Kódex	mindannyiunkra	
vonatkozik
Kódexünk	mindannyiunkra	vonatkozik,	beleértve	a	
ManpowerGroup	alkalmazottait,	tisztviselőit,	leányvállalatait,	a	
ManpowerGoup	igazgatótanácsának	tagjait,	és	másokat,	akik	
szolgáltatást	nyújtanak	nekünk.

A	Kódex	céljainak	megfelelően	a	“Cég”	és	a	“	ManpowerGroup”	
kifejezések	a	ManpowerGoup-ra	és	annak	világszerte	az	összes	
leányvállalatára	és	társvállalatára	utalnak.
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●  Ha	kétséged	van:	Morális	iránytű

● Kétséges	ügyek	jelentése

●  Nincs	megtorlás
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Útmutatás	kérése 
és	a	kétséges 
ügyek	jelentése
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Ha	kétséged	van:	Morális	iránytű
A	ManpowerGroup	Kódexének	nem	célja,	hogy	magába	foglaljon	minden	hatályos	
jogszabályt,	szabályozást,	irányelvet	vagy	körülményt,	mely	az	etikus	eljárásra	vonatkozik.	
Mindannyiunknak	használnunk	kell	a	józan	eszünket,	belátásunkat	és	ítélőképességünket,	
hogy	a	megfelelő	eljárást	válasszuk.	Életszerűtlen mindenkitől	elvárni,	hogy	mindent	tudjon,	
tehát,	ha	olyan	helyzetbe	kerülsz,	amelyben	nem	vagy	biztos	egy	lépés	morális	
következményeivel	kapcsolatban,	használd	a	következő	egyszerű	kérdéseket	morális	
iránytűként:

 •	 Igazságos	és	őszinte	vagyok?

	 •	 Amit	teszek,	az	legális?

	 •	 “Helyes”,	amit	teszek?

	 •	 Mások	pozitívan	fogják	a	későbbiekben	megítélni 
						az	általam	tett	lépéseket?

	 •	 Én	magam	úgy	gondolom,	hogy	etikusan	cselekszem?

	 •	 Ha	az	általam	tett	lépések	megjelennének	a	hírekben, 
						milyen	lenne	az	én	és	a	ManpowerGroup	megítélése?

Ha	további	útmutatásra	van	szükséged,	vedd	fel	a	kapcsolatot	a	közvetlen	vezetőddel, 
a vezetőséggel,	a	helyi	vagy	a	nemzetközi	Etikai	Főbiztossal,	egyéb	vezetővel	vagy	a	
Jogtanácsossal.

Kétséges	ügyek	jelentése
A	Kódex	megszegésének	elkerülése	nem	csupán	a	szabályok	betartását	jelenti.	Hiszünk	
abban,	hogy	a	becsületes	munkavégzés	és	egymás	tiszteletben	tartása	olyan	kultúra	
kialakulását	segíti	elő,	mely	támogatja	az	újításokat	és	mindannyiunkat	sikerre	visz.	

A lehető	leghamarabb	jelentenünk	kell	bármilyen	tevékenységet,	mely	jogellenesnek,	
tisztességtelennek	vagy	etikátlannak	tűnik,	a	22.	oldalon	leírt	riportálási	metódusnak	
megfelelően.	Aki	jóhiszeműen	tesz	bejelentést,	biztos	lehet	abban,	hogy	soha	nem	lesz	
emiatt	büntethető.  

Cégünk	minden	szabályszegési	bejelentést	komolyan	vesz,	azonnali	vizsgálatot	indít,	minden	
bejelentést	bizalmasan	kezel,	amennyire	csak	lehetséges,	és	minden	lehetőt	megtesz	a	
jóhiszeműen	jelentést	tevők	anonimitásának	megőrzése	érdekében.	

Nincs	megtorlás
Cégünk	nem	tűr	semmilyen	megtorlást	a	jóhiszeműen	jelentést	tevőkkel	szemben.	Bárki,	aki	
megtorlásként	értékelhető	bánásmódot	tapasztal,	a	lehető	leghamarabb	jelentést	kell,	hogy	
tegyen	a	közvetlen	felettese,	a	helyi	vagy	nemzetközi	Etikai	Főbiztos	felé.	
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Értékeink egyike —az Emberek— azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk az egyént és a munka 
életében betöltött szerepét. Alapvető meggyőződésünk, hogy mindenkinek joga kell, hogy legyen 
a munkához. Tovább akarunk lépni pusztán a munkavállalásra vonatkozó törtvények betartásánál 
világszerte. Közös kötelességünk az igazságosság biztosítása a munkavállalók felvételekor és az 
előléptetésekor, mindenfajta megkülönböztetés nélkül.

Az emberek tisztelete azt is jelenti, hogy közösen vagyunk felelősek a biztonságos és tiszteletteljes 
munkahelyi légkör fenntartásáért, mely mentes a visszaélésektől és a nem szakszerű eljárásoktól. 

Kölcsönös	tisztelet
Mindenkit,	mint	egyént	tiszteletben	kell	tartanunk,	és	méltósággal	kezelnünk.	Befogadó	
szellemben	viszonyulunk	az	egyéni	különbségekhez,	szívesen	látunk	mindenkit,	és	igyekszünk	
lehetőséget	biztosítani	a	bennük	lévő lehetőségek	kiaknázására.

Az	egymással	szembeni	tisztelet,	méltóság,	udvariasság	és	igazságosság	eddigi	és	jövőbeni	
sikereink	záloga,	csakúgy,	mint	az	ezekre	épülő	hatékony	csapatmunka	és	az	együttműködés.

Adatvédelem	és	titoktartás
Az	emberek	iránti	tiszteletünk	azt	is	jelenti,	hogy	tiszteletben	tartjuk	és	óvjuk	információinkat	
alkalmazottainkról,	munkatársainkról,	ügyfeleinkről,	beszállítóinkról,	jelöltjeinkről	és	a	velünk	
kapcsolatba	kerülő	egyénekről.	Ez	különösen	fontos	az	azonosítószámok,	lakcímek,	
telefonszámok,	személyes	egészségügyi	információk	és	más	adatok	esetében. 

Emberek >>	Értékeink	egyike

Volunteerism is an integral part of the ManpowerGroup culture.
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 Miért fontosak az adatvédelemre
vonatkozó	eljárásaink?
Jelölj	meg	minden	helyes	választ,	és	kattints 

a	KÉSZ	gombra	a	válasz	elküldéséhez

VÁLASZ: A fenti összes válasz miatt fontosak az 
adatvédelemre vonatkozó eljárásaink.

feladat2

Az	ilyen	adatokat	bizalmasként	kell	kezelnünk,	
és	kizárólag	jogszerű	üzleti	célokra	
használhatók.

Sok	olyan	országnak,	ahol	jelen	vagyunk,	
speciális	adatvédelmi	előírásai	vannak.	
Felismerjük	a	személyes	adatok	védelmének	
fontosságát,	és	elkötelezettek	vagyunk	aziránt,	
hogy	a	birtokunkba	jutott	személyes	adatokat	
felelősségteljesen	és	a	vonatkozó	törvények	
betartásával	kezeljük.	

Elfogadjuk	az	adatvédelmi	előírásokat,	és	a	
ManpowerGroup	rendszerében,	intraneten,	
e-mailben	vagy	más	alkalmazásokon	tárolt	
személyes	adatokat	kizárólag	jogszerű	üzleti	
célokra	használjuk	fel.	Cégünk	tiszteletben	tartja	
az	emberek	munkafelületeit,	beleértve	az	
e-mailt	és	a	telefonhasználatot.	A	Cégnek	
szintén	vannak	bizonyos	jogai,	melyekkel	
elősegítheti	az	etikus	viselkedést.	Ez	magában	
foglalja	a	teljes	hozzáférést	és	felülvizsgálati	
jogot	olyan	dolgokhoz,	mint	számítógépes	
file-ok,	rögzített	telefonbeszélgetések,	e-mail,	
hangposta,	internethasználat,	üzleti	
dokumentumok,	asztalok,	szekrények	és	más	
céges	tulajdon.

A	ManpowerGroup	Globális	Adatvédelmi	Elvek,	
az	Adatvédelmi	Szabványai	és	alkalmazandó	
Irányvonalai,	Eljárásai	és	szerződéses 
kötelezettségei	megtalálhatók	a	www.
manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm	
oldalon.

A	megbízhatóságunkat	különféle	módokon	
bizonyítjuk.	Többek	között	a	Globális	
Alkalmazotti	Számítógépes 
Erőforrás-használatra	vonatkozó	irányelv	
betartásával,	mely	minden,	a	ManpowerGroup	
felügyeletére	bízott	információra	érvényes.	A	
személyes	adatok	mellett	ez	más,	bizalmasként	
kezelendő	információkra	is	vonatkozik.	Ide	
tartoznak	például	a	pénzügyi	jelentések,	ügyfél	
információk,	marketingstratégiák,	üzleti	titkok,	
és	“szellemi	tulajdont”	képező	egyéb	
információk.	

Az	egymás	és	minden	kapcsolódó	
érdekcsoport	tiszteletben	tartásával	a	Cég	
szolgáltatásait,	épületeit	és	felszereléseit	is	
tiszteletben	tartjuk.

Clear All

PA	Manpower	tiszteletben	tartja	a	magánszférádat.

Az	alkalmazottak	és	munkatársak	bizalmas	személyes	
adatainak	védelme	kapcsán	a	Manpower	célja,	hogy	
Megbízhatónak,	Előretekintőnek és Szakértőnek	lássák.

A	Manpowernek	van	egy	Globális	Adatvédelmi	Irányelve,	mely	
elősegíti	a	szigorúbb	adatvédelmi	törvények	betartását	is.	

A	Manpower	csökkenteni	akarja	a	személyazonossággal	való	
visszaélés	kockázatát,	és	betartani	az	üzleti	folyamatainkat	
érintő,	adatvédelemre	vonatkozó	törvényeket.

A	fenti	összes.

P

P
P

P
KÉSZ
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Sokszínűség	és	befogadás
Globális	szervezetként	természetes,	hogy	a	ManpowerGroup	alkalmazottai,	
munkatársai,	ügyfelei,	jelöltjei,	és	beszállítói	különböznek.	Értékként	kezeljük	ezt	a	
sokszínűséget,	hiszen	ez	lehetőségek	és	adottságok	szélesebb	körét	biztosítja	
szervezetünknek.	Ez	pedig	előnyt	jelent	részvényeseinknek,	ügyfeleinknek,	
közösségeinknek	és	más	érdekcsoportjainknak.	A	Szakértelem	és	az	Innováció 
két	kulcsfontosságú	Értékünk.	Csak	úgy	hozhatunk	létre	és	terjeszthetünk	
szakértelmünket	és	innovatív	ötleteinket,	ha	olyan	stratégiát	vallunk	magunkénak,	
mely	nyitott	mindenki	elképzeléseire.

Egyik	üzleti	célunk,	hogy	ügyfeleinknek	a	leginkább	odaillő	és	megfelelő	jelöltet	
találjuk	meg,	ezáltal	segítve	mindkét	felet,	hogy	többet	kapjanak,	mint	amennyit	
elvártak.	Ez	egyre	inkább	azt	is	jelenti,	hogy	olyan	forrásokhoz	és	csoportokhoz	
nyúlunk,	amelyek	hagyományosan	alulreprezentáltak.	Éppen	ezért	a	sokszínűség	
alapvetően	szükséges	vezető szakértői	szerepünk	megtartásához	a	munka	
folyamatosan	változó	világában,	és	ahhoz,	hogy	ki	tudjuk	szolgálni	ügyfeleink	
igényeit	azáltal,	hogy	mindenki	ötleteire	és	elgondolásaira	nyitottak	vagyunk,	és	
segítünk	felszínre	hozni	a	bennük	rejlő lehetőségeket.

Vállalati	Értékeink	tükrözik	azt	a	hitünket,	hogy	mindenkinek	egyformán	joga	kellene,	
hogy	legyen	az	értelmes	munkára	való	lehetőséghez,	nem	csak	mert	ez	a	helyes,	
hanem	mert	abból,	hogy	a	legalkalmasabb	embereket	találjuk	meg	személyes	
háttértől	függetlenül,	mindenki	profitál.	Egyének,	közösségek	és	ügyfeleink	is	
előbbre	jutását	is	elősegíti,	ha	az	emberek	értelmes	munkát	kapnak.

Ez	vonatkozik	a	felvételre,	elbocsátásra,	juttatásokra,	áthelyezésre,	munkaviszony	
megszüntetésére,	toborzásra,	kompenzációra,	korrekciós	lépésekre	és	előléptetésre is. 
További	információért	a	ManpowerGroup	sokszínűséget	támogató	irányelveivel	
kapcsolatban	látogasd	meg	a	www.manpowergroup.com/social/social.cfm	oldalt.

Biztonság	és	egészség
Mivel	törődünk	az	Emberekkel,	vállalati	kultúránk	szerves	részeként	törődünk	
mindenki	egészségével	és	biztonságával	is.

Mindannyiunknak	teljeskörűen	be	kell	tartanunk	a	biztonsági	és	egészségügyi	
előírásokat,	irányelveket	és	eljárásokat,	és	felkészültnek	kell	lennünk	a	vészhelyzeti	
akciótervek	végrehajtására.

Azonnal	jelentenünk	kell	a	nem	biztonságos	munkakörülményeket	és	gyakorlatokat,	
így	azokra	időben	adható	válasz.	Minden	munkahellyel	kapcsolatos	balesetet,	
legyen	az	bármilyen	elhanyagolható	is,	késedelem	nélkül	jelentenünk	kell.	

Függőség
A	kábítószer-	és	alkoholmentes	munkahely	elkötelezett	hívei	vagyunk.	A	Cég	
ügyeinek	intézése	közben	és	Céges	ingatlanon	való	tartózkodása	alatt	mindenkinek	
mentesnek	kell	lennie	bármilyen	kábítószer	fizikai	és	mentális	hatásai	alól,	ezzel	
biztosítva	a	biztonságos	és	kellemes	munkakörnyezetet. 
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Ha	valaki	alkohol	vagy	más	illegális	kábítószer	
befolyása	alatt	áll,	vagy	használ,	birtokol	vagy	
elad	bármilyen	illegális	kábítószert	munkaidőben,	
illetve	a	Cég	ügyeinek	intézése	során,	az	azonnali	
elbocsátást	vonhat	maga	után.	

A	Cég	területén	történő	alkoholvásárlás	és	–
fogyasztás	tilos,	kivéve,	ha	azt	a	Cég	vezetősége	
jóváhagyta	Céges	összejövetelek	során.	

Ha	olyan	gyógyszert	szedsz,	amely	hatással	lehet	
a	teljesítményedre	és	a	biztonságos	
munkavégzésre	való	képességedre,	ezt	beszéld	
meg	a	közvetlen	feletteseddel.

Zaklatás	és		 
munkahelyi	erőszak
Mindenkinek	joga	van	a	mindenfajta	zaklatástól	
mentes	munkakörnyezetben	való	
munkavégzésre.	Senkitől,	aki	kapcsolatban	áll	
Cégünkkel	(ide	értve	a	beszállítókat	és	az	
ügyfeleket	is)	nem	toleráljuk	az	olyan	szóbeli,	
nonverbális	vagy	tettleges	viselkedést,	mely	
zaklatásnak	minősül,	megalázó,	támadó,	
visszaélő	vagy	rosszindulatú	munkahelyi	légkört	
eredményez,	ide	értve	mindenfajta	munkahelyi	
erőszakot	és	szexuális	zaklatást.	

A	munkahelyi	erőszak	magában	foglalja	a	rablást	
és	más	köztörvényes	bűncselekményeket,	
munkahelyi	zaklatást,	a	munkaadó,	jelenlegi	vagy	
korábbi	alkalmazottak	és/vagy	családjuk,	
ügyfelek,	beszállítók	és	harmadik	fél	ellen	irányuló	
erőszakot.	A	vonatkozó	jogszabályok	és	
szabályozások	értelmében	tilos	tűzfegyverek	és	
más	fegyverek,	robbanószerek	és/vagy	veszélyes	
anyagok	birtoklása	és/vagy	használata	a	Cég	
területén,	illetve	a	Cég	ügyeinek	intézése	során.

Szexuális	zaklatásnak	minősül	minden	olyan	
eset,	amelynek	során	nemi	alapon	olyan	
nemkívánatos	behatás	ér	valakit,	ami	befolyásolja	
a	munkáját.	Ilyen	behatásnak	minősülnek	a	
nemkívánt	szexuális	jellegű	elvárások,	szexuális	
szívesség	kérése,	és	egyéb,	szexualitásra	
vonatkozó	szóbeli	vagy	fizikai	utalás,	amely	
megalázó,	rosszindulatú	vagy	támadó	
munkahelyi	légkört	teremt.

Egy	adott	tett	lehet	elfogadható	valakinek	és	nem	kívánt	
valaki	másnak	(például	egy	vicc	vagy	egy	ölelés).	A	
lehetséges	zaklatás	megállapítása	nem	a	feltételezett	zaklató	
szándékától	függ,	sokkal	inkább	attól,	aki	elszenvedi,	illetve	
aki	szemtanúja	az	esetnek,	és	azt	nemkívánatosként	értékeli.		

Joe	gyakran	üdvözli	a	női	alkalmazottakat	egy	öleléssel.	Joe	
a	férfi	munkatársakkal	is	barátságos,	de	ők	általában	csak	
egy	vállveregetést	kapnak.	Amit	Joe	nem	vesz	észre,	az	az,	
hogy	bár	a	legtöbb	munkatársa	nem	bánja	a	viselkedését,	
egy	női	munkatárs	minden	alkalommal,	amikor	Joe-t	
közeledni	hallja,	visszahúzódik,	mivel	nagyon	kényelmetlenül	
érinti,	hogy	Joe	megöleli.	Joe-nak	meg	kell	értenie,	hogy	bár	
a	szándékai	jók,	viselkedése	egy	szexuális	zaklatási	panasz	
alapja	lehet,	mivel	legalább	egy	munkatársa	számára	az	
nemkívánatos.

Ha	egy	legalább	kétnapos	üzleti	úton	veszel	részt,	és	a	
munkaidő	lejárta	után	a	felettesed	bejön	a	hotelszobádba,	és	
utal	rá,	hogy	ha	szexuális	jellegű	szívességet	teszel	neki,	
fizetésemelést	kapsz,	ez	mind	jogilag,	mind	a	Manpower	
irányelveit	figyelembe	véve	szexuális	zaklatásnak	minősül.	
Még	ha	munkaidőn	és	–	helyen	kívül	történik	is,	kapcsolódik	
a	munkához,	és	elég	súlyos	ahhoz,	hogy	ellenséges,	
rosszindulatú	munkahelyi	légkört	eredményezzen,	illetve	
hogy	ennek	folytán	konkrétan	is	megvalósuljon	a	szexuális	
zaklatás.

feladat3
“Nemkívánatos	magatartás”
 lehet olyan	tett,	amely
nem	kívánt,	kéretlen	vagy 
tapasztalatlanságból	adódó. 
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Ha	bármilyen	formában	zaklatást	vagy	erőszakot	tapasztalsz	irányodban	
vagy	egy	másik	alkalmazott	irányában,	azt	jelentened	kell	a	közvetlen	
felettesed,	a	vezetőség,	a	helyi	vagy	nemzetközi	Etika	Főbiztos	felé.

Cégünk	semmilyen	megtorlást	nem	tolerál	azzal	az	alkalmazottal	
szemben,	aki	jóhiszeműen	jelent	be	munkahelyi	zaklatással	vagy	
erőszakkal kapcsolatos esetet.

	A	következők	közül	melyik	a

helyes	munkahelyi	
viselkedés?
Jelölj	meg	minden	helyes	választ,	és	kattints 

a	KÉSZ	gombra	a	válasz	elküldéséhez

Udvariasan	megkérni	egy	szerinted	bántó	vagy	helytelen	
magatartást	tanúsító	kollégát,	hogy	viselkedését	hagyja	abba

Megbüntetni	valakit,	aki	felszólalt	a	zaklatás	ellen

Mindenkit udvariasan és a tisztelettel kezelni 

Önvizsgálatot	tartani,	hogy	tisztességesek	és	becsületesek	
voltunk-e	munkatársainkkal.

feladat4

VÁLASZ: Az első, a harmadik és a negyedik választ kell 
megjelölni
Megbüntetni	valakit	azért,	mert	szexuális	zaklatás	ellen	kiállt	nem	a	
megfelelő	munkahelyi	viselkedés.	Mindannyiunk	személyes	
felelőssége,	hogy	biztonságos	és	tiszteletteljes	munkahelyi	légkört	
tartsunk	fenn,	amely	mentes	a	visszaéléstől és a nem szakszerű 
eljárástól.	Minden	alkalmazottól	elvárjuk,	hogy	kollégáikat	
tiszteletben	tartsák,	és	a	méltóságteljesen	bánjanak	velük.

P

P
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Érdekellentét
Mindannyiunk	érdeke,	hogy	a	vélt	vagy	valós	érdekellentétet	megszüntessük,	hogy	védhessük	
a	Cég	és	részvényesei	érdekeit.	Ilyen	ellentét	létrejöhet	olyan	tevékenység	során,	melyben	
személyes	érdekek	ütközhetnek	vagy	tűnhetnek	ütközőnek	azzal	az	elvárással,	hogy	a	Cég	és	
részvényeseinek	érdekében	objektíven	a	lehető	legjobb	döntést	hozzuk	és	a	legmegfelelőbb	
lépéseket	tegyük.	Erről	beszámolnunk	elengedhetetlenül	szükséges	a	megoldás	érdekében.

Beszámolás	és	a	megoldási	folyamat	
Azonnal	be	kell	számolnod	felettesednek	minden	olyan	üzletről,	kapcsolatról	vagy	helyzetről,	
amely	vélt	vagy	valós	érdekellentétet	okoz.	Ez	magában	foglalja	azon	üzletet,	kapcsolatokat	és	
helyzeteket	is,	amelyekben	valaki	mással	kapcsolatban	merülhet	fel	az	érdekellentét.		A	felettes	
felelős	a	döntéshozatalért	az	ügyben,	ha	szükséges,	a	megfelelő felsőbb	vezetővel való 
egyeztetés	után.

Minden	vélt	vagy	valós	érdekellentétet	magában	hordozó	esetnek	végig	kell	mennie	ezen	a	
bejelentési	és	felülvizsgálati	eljáráson.	

Példák	potenciális	érdekellentétre
Az	alábbi	lista	néhány	példa	helyzetet,	tranzakciót	és	kapcsolatot	tartalmaz,	amely	vélt	vagy	
valós érdekellentétet okoz.  

1. Te	vagy	a	közvetlen	családod	bármely	tagja	anyagilag	érdekelt	egy	külső	vállalatban,	mely	
üzleti	kapcsolatban	áll	Cégünkkel,	vagy	versenytársunk.

2. Te	vagy	a	közvetlen	családod	bármely	tagja	tekintélyes	vezetői	befolyással	rendelkezik	egy	
olyan	cégnél,	amely	jelentős mértékű	üzleti	kapcsolatban	áll	Cégünkkel,	vagy	
versenytársunk.

3. Más	külső	munkahely,	úgy	mint	másodállás,	vezetői	szerep	vagy	tanácsadás	egy	olyan	
cégnél,	amely	üzleti	kapcsolatban	áll	Cégünkkel,	vagy	versenytársunk.	

4. Alkalmazotti	státusz	és/vagy	üzleti	elkötelezettség,	amely	ütközik	a	Cégünknél	ellátott	
feladataiddal	(kivéve,	ha	az	ütközés	minimális).	

Minden	ilyen	esetben	jelentened	kell	a	potenciális	vagy	valós	ellentétet	a	felettesednek,	és	az	ő 
útmutatásait	követve	megoldani	az	ügyet.

Norway’s Telenor Open Mind Program



|    22

Vállalati	lehetőségek
Kötelesek	vagyunk	feladatainkat	a	Cég	törvényes	érdekeit	elősegítő	módon	végezni.	Tilos	a	Cég	
tulajdonának	vagy	információinak	használata	során	vagy	a	ManpowerGroup-nál	betöltött	
pozíciónk	révén	feltárt	személyes	lehetőségeket	kihasználnunk,	kivéve,	ha	a	ManpowerGroup	
megfontolta	az	adott	lehetőséget,	és	úgy	döntött,	nem	él	vele.

Kérj	útmutatást
A	fenti	csupán	útmutatóul	szolgál,	hogy	segítsen	felismerni	a	potenciális	érdekellentétet.	Az	
érdekellentéttel	kapcsolatos	konkrét	ügyek	kizárólag	az	adott	körülmények	ManpowerGroup-nél	
betöltött	pozíciód	kontextusában	való	vizsgálata	után	oldhatók	meg.	Ebből adódóan minden 
esetben	követnünk	kell	a	jelentéstételi	és	felülvizsgálati	eljárást.	

Andrew,	a	beszerzési	igazgató	azt	mondja	Eduardónak,	egy	beszállítónak,	akitől	irodai	nyomtatókat	vásárolt,	hogy	nem	
talál	megfelelő	vízvezetékszerelőt,	aki	megjavítani	a	fürdőszobájában	az	eltört	csövet.	Eduardo	ajánl	egy	
vízvezetékszerelőt,	akinek	nagyon	jó	a	hírneve,	de	Andrew	túl	drágának	véli.	Eduardo	ugyanakkor	felveti,	hogy	ő a 
szerelő	testvérének	jó	barátja,	így	el	tud	érni	némi	kedvezmény	Andrew	számára.	Cserébe	Eduardo	arra	kéri	Andrew-t,	
juttassa	némi	extra	üzleti	lehetőséghez.	Andrew	elégedett	a	nyomtatókkal,	és	azt	mondja,	mindenképp	Eduardót	
választaná	a	jövőben	is.

Andrew	talán	nem	érzékeli	a	problémát,	hiszen	a	nyomtatók	minőségére	alapozva	választja	a	jövőben	is	Eduardót,	
viszont	a	tény,	hogy	Eduardo	egy	jelentős	személyes	szívességet	tesz	neki,	érdekellentétet	generál.	Ha	a	következő 
alkalommal	az	Eduardo	által	nyújtott	szolgáltatás	minősége	gyenge	lesz,	Andrew	még	mindig	érezheti	a	nyomást,	hogy	
legközelebb	is	őt	válassza,	bár	ez	már	nem	szolgálná	a	legjobban	a	Cég	érdekeit.

5 feladat

	A	következők	közül	melyik	helyzetben	állhat	elő	potenciális	érdekellentét?
Jelölj	meg	minden	helyes	választ,	és	kattints	a	KÉSZ	gombra	a	válasz	elküldéséhez.

VÁLASZ: a második, harmadik és negyedik választ kell megjelölni. 

Kylie	külsős	tanári	munkája	nagy	valószínűséggel	nem	okoz	érdekellentétet	a	Manpowernél	ellátandó	
feladataival,	mert	ezt	munkaidőn	kívül	végzi.	Lydia	irodavezetőként	alkalmazza	egy	rokonát,	hogy	közvetlenül	
neki	dolgozzon,	ami	potenciális	érdekellentéthez	vezet.	Ha	Kwame	elfogadja	a	jegyeket	a	beszállítótól,	
nyilvánvaló	érdekellentétet	teremt,	és	veszélyezteti	a	Manpower	jó	hírét.	Kwame	úgy	érezheti,	kötelessége	a	
jövőben	is	ezt	a	beszállítót	választani,	még	ha	nem	is	kielégítő	a	teljesítménye.	Siobhan	szintén	érdekellentétet	
generál	a	Manpowerrel	azáltal,	hogy	egy	versenytársnál	is	alkalmazásban	áll.	

Kylie	heti	egy	este	tanít	egy	felnőtt	angol	nyelvi	csoportban.

Lydia	irodavezetőként	alkalmazza	sógorát,	hogy	fejlessze	az	irodát.

Kwame,	operatív	igazgatóként	köszönetképpen,	mert	egy	konkrét	beszállító	szolgáltatásait	
vette	igénybe,	kap	két	jegyet	a	futball	Világkupa	egy	meccsére.

Siobhan	részmunkaidőben	az	egyik	versenytársnál	dolgozik.            FINISHED

P
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Információ	és	Vállalati	Vagyon	Védelme
Felelősségi	körünkbe	tartozik,	hogy	a	ManpowerGroup	tulajdonát	legalább	úgy	védelmezzünk,	mintha	
az	a	sajátunk	lenne.	A	ManpowerGroup	tulajdona	többet	jelent,	mint	pénz,	tulajdon	vagy	felszerelés.	
Megtalálhatóak	rajtuk	pénzügyi	adatok,	ötletek,	üzleti	tervek,	különböző	technológiák,	ügyfél	listák,	
személyes	információ	az	alkalmazottakról	és	egyéb	védett	információ.	A	ManpowerGroup	tulajdonának	
ellopása,	nem	megfelelően	kezelése	vagy	jogosulatlan	használata	komoly	jelentőséggel	bírnak	–	és	így	
is lesznek kezelve. 

A	Cég	Tulajdonának	Használata
Figyelnünk	kell	rá,	hogy	a	Vállalat	fizikai	tulajdonának,	készletének	és	felszerelésének	állapotát	
megőrizzük.	Ezen	tulajdonok	magáncélú	felhasználása	szigorúan	tilos	–	kivétel	előzetes	engedéllyel.	
Tilos	felhasználni	személyes	vagy	olyan	üzleti	cél	elérésére,	amely	nem	kötődik	a	Vállalat	működéséhez.

Bizalmas	Üzleti	Információ
A	Vállalat	üzleti	stratégiáját	és	működését	tartalmazó	bizalmas	üzleti	információ	értékes	tulajdon.	
„Bizalmas	üzleti	információ”	körébe	tartoznak	a	következőek:	árazási	és	költség	adatok,	ügyféllisták,	
potenciális	felvásárlások,	üzleti	folyamatok	és	protokoll,	pénzügyi	adatok,	üzleti	titkok	és	know-how,	
információ	a	munkatársakról,	marketing/értékesítés	stratégiák	és	tervek,	beszállító	listák	és	minden	
egyéb	információ	vagy	fejlesztés,	amit	még	nem	hoztak	nyilvánosságra.	Minden	a	Vállalattal	kapcsolatos	
információ	csak	és	kizárólag	a	Vállalat	érdekében	használható	fel	–	személyes	cél	érdekében	tilos.	

Kivételek:	a)	a	ManpowerGroup	írásos	engedélyével.	b)	az	információ	jogilag	publikussá	válik. 
c)	bírósági	végzés	kötelez	az	információ	felfedésére.	

Fenti	felelősségünket	a	ManpowerGroup-pal	történő	munkaviszony	vagy	üzleti	kapcsolat	megszűnése 
után	is	áll	–	alávetve	az	alkalmazandó	jognak.

Yumiko	(Manpower	HR	tanácsadó)	elmeséli	legjobb	barátjának,	Mónikának,	hogy	a	Manpower	kifejlesztett	
egy	új	eszközt,	amivel	mérni	lehet	a	jelöltek	legjobb	képességeit.	Ezen	eszköz	segítségével	növelhetjük	
bevételünket.	Yumiko	megkéri	Mónikát,	hogy	senkinek	se	mondja	el,	amit	tőle	hallott	–	főleg	unokatestvérének	
ne,	aki	éppenséggel	egy	rivális	cégnél	dolgozik	vezető	beosztásban.	Mónika	annak	ellenére	ígéri	meg,	hogy	
nem	mondja	el	senkinek,	hogy	a	múltban	számos	alkalommal	kiderült,	hogy	képtelen	titkot	tartani.

Yumiko veszélynek tett ki egy igen fontos üzleti titkot annak ellenére, hogy józanésszel gondolkodva 
egyértelmű, hogy üzleti titkok kifecsegése egy versenytárs rokonának egyáltalán nem bölcs lépés. 
Semmilyen körülmények között nem szabadott volna a Vállalattal vagy annak működésével kapcsolatos 
bizalmas információt kifecsegnie. Minden Manpower dolgozónak kötelessége a Manpower tulajdonát 
legalább úgy védelmeznie, mintha az a sajátja lenne.

6 feladat
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Üzleti	Iratok	és	Dokumentumok	Szabatossága,	Visszatartása	és	
Megsemmisítése	
Az	üzleti	élet	minden	területén	tapasztalható	becsületességről	és	megbízhatóságról	vagyunk	ismertek.	
Minden	üzleti	és	pénzügyi	adatról	szóló	információt	a	lehető	leghamarabb	és	a	lehető	leghatékonyabban 
kell	jelenteni.	A	pénzügyi	jelentéseknek	mindig	aktuális	tranzakciókat	kell	tartalmazniuk	és	az	általánosan	
elfogadott	könyvelési	szabályoknak	kell,	hogy	megfeleljenek.	Minden	munkatárs	számára	tilos 
nyilvánosságra	nem	hozott	vagy	fel	nem	jegyzett	alapok	és	vagyontárgyak	használata.

Az	üzleti	dokumentumok	és	adatok	magukba	foglalják	a	papír	alapú	dokumentumokat,	mint	például	levelek	
vagy	nyomtatott	jelentések.	Ezen	kívül	ide	tartoznak	az	elektronikus	dokumentumok	is,	mint	például	e-mailek	
és	minden	más	olyan	médium,	amely	információt	tartalmaz	Vállalatunkról	vagy	annak	tevékenységéről. 

Szellemi	Tulajdon	–	a	Miénk	és	Másé
A	Szakértelem	és	Innováció	a	ManpowerGroup	két	központi	Értéke.	A	ManpowerGroup	szellemi	tulajdona	
kimondottan	értékes	vállalati	vagyon.	Kötelességünk	tiszteletben	tartani	és	védelmezni	minden	nemű 
szellemi	tulajdont,	legyen	az	akár	a	miénk,	akár	egy	másik	szervezeté	vagy	egyéné.

A	ManpowerGroup	tulajdonában	áll	minden	olyan	találmány,	felfedezés,	ötlet	és	üzleti	titok,	amelyet	
ManpowerGroup	munkatársak	találtak	ki	a	munkahelyükön	vagy	a	ManpowerGroup	tulajdonában	lévő 
eszközök	segítségével	hoztak	létre.	

Ezen	szabályok	minden	szoftver	alkalmazására	érvényesek.	Minden	szoftvert	legálisan	használunk,	a	
vásárláskor	elfogadott	feltételeknek	megfelelően. 

Elektronikus	Média	Használata
Vállalatunk	hírneve	nagyban	függ	tőlünk	és	attól	hogyan	viselkedünk.	Ez	magába	foglal	minden	elektronikus	
médiát	és	kommunikációs	rendszert,	mint	például	hangposta,	e-mail	vagy	kereskedelmi	szoftver.	

Az	ezeken	keresztül	történő	kommunikáció	nem	személyi	jellegűek.	Minden	esetben	üzleti	adatnak	
számítanak.	Ennek	fényében	a	ManpowerGroup	ezen	kommunikációs	tartalmakat	–	az	alkalmazandó	
törvényi	szabályozásoknak	megfelelően	–	korlátozhatja,	elolvashatja,	felhasználhatja,	közbeavatkozhat	vagy	
közzé	teheti.

Ezen	rendszerek	felhasználójaként	kötelességünk	biztosítani,	hogy	ezen	kommunikációs	rendszereken	
keresztül	történő	kommunikáció	nem	árt	senkinek/nem	sért	senkit,	valamint	nem	teszi	ki	a	Vállalatot	
kockázatnak.	Soha,	semmilyen	körülmények	között	nem	szabad	a	ManpowerGroup	tulajdonában	lévő 
rendszerekkel	tudatosan,	gondatlanul	vagy	rosszhiszeműen	fenyegető,	gyalázkodó,	becsületsértő,	
rágalmazó	vagy	obszcén	anyagokat	közzétenni,	tárolni,	továbbítani,	letölteni	vagy	szétosztani.	

Az	online	közösségi	oldalak	nagyban	hozzájárulnak	sikerünkhöz,	ugyanis	összekötnek	rajongókkal	és	
barátokkal,	akikből később	ügyfél,	jelölt	vagy	munkatárs	lehet.	A	legtöbb	vállalattal	ellentétben,	mi	
megengedjük,	sőt	bátorítjuk	dolgozóinkat	a	közösségi	oldalak	használatára.	Ezen	oldalak	használatára	
kidolgoztunk	egy	irányelvet	(elérhető	a	következő	linken:	http://www.manpowergroup.com/social/csrpolicies.
cfm#10),	amely	szabályozza,	miként	lehet	a	vállalat	és	a	munkatársaink	számára	is	a	legelőnyösebben	
felhasználni	ezen	felületeket.	Elvárjuk	munkatársainktól,	hogy	minden	esetben	a	vállalati	előírásoknak	
megfelelően	viselkedjenek	a	közösségi	oldalakon.
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Befektetők	és	Média	Tájékoztatása
Fontos,	hogy	megfelelően	tájékoztassuk	a	
közvéleményt,	részvényeseinket	és	a	médiát	a	
vállalatunkkal	kapcsolatos	tudnivalókról.	Ezt	a	
megfelelő	módszerek	alkalmazásával,	a	
leghatékonyabban	és	a	leggyorsabban	kell	megtenni.	
Fontos	elkerülni	a	bizalmas	információk	gondatlan	
közzétételét.	Minden	egyes	magánszemélyek,	
részvényesek,	elemzők	vagy	sajtóképviselők	általi	
megkeresést	a	lehető	leghamarabb	továbbítani	kell	az	
ország	kijelölt	PR	vezetőjéhez.	Amennyiben	a	
megkeresés	globális	vonzatú,	úgy	fel	kell	keresni	a	
Public	Relations	Department-et	a	globális	
központban.	

Belső	Információkkal	és	
Adatokkal	Történő 
Visszaélés
Az	Egyesült	Államok	szövetségi	törvényei	tiltják	a	
Vállalat	részvényeinek	adás-vételét	abban	az	esetben,	
ha	tudatában	vagy	olyan	üzleti	információnak,	amelyet	
még	nem	hoztak	nyilvánosságra.	Ezt	bennfentes	
kereskedelemnek	hívják.	A	törvény	azt	is	tiltja,	hogy	
ilyen	információkat	tovább	adj	olyan	személyeknek,	
akik később	ennek	tudatában	kereskedhetnek	a	
részvényekkel.	

Ilyen	információnak	tekinthetők	az	új	marketing	tervek;	
értékesítés/bevétel	eredmények	és	előrejelzések;	
fontosabb	ügyfél-	és	beszállítói	szerződések;	
potenciális	felvásárlások,	egyesülések	vagy	
lényegesebb	fejlesztések.	Bárki,	akinek	hasonló	
információ	jut	a	birtokába,	kötelessége	bizalmasan	
kezelni.	Soha,	semmilyen	körülmények	között	sem	
szabad	bizalmas	információt	Vállalaton	kívüli	
személyekkel	megosztani,	legyen	az	akár	
ManpowerGroup-on	kívüli	üzleti	kapcsolat,	családtag	
vagy	barát.

Vállalatunknak	saját	előírásai	vannak	a	bennfentes	
kereskedelem	kapcsán,	ManpowerGoup	Statement	of	
Policy	on	Securities	Trading	címmel,	amely	elérhető a 
következő	linken:	http://www.manpowergroup.com/
about/documentdisplay.cfm?DocumentID=7083. 
Mindenki	számára	kötelező	az	irányelvek	betartása.	
Amennyiben	ManpowerGroup	részvényt	szeretnél	
eladni	vagy	venni	és	nem	vagy	biztos	benne,	hogy	
megteheted-e,	úgy	kérlek	keresd	fel	a	Vállalat	
Jogtanácsosát.

Az	alábbiak	közül	melyik	lenne	a	helyes	döntés,	ha	
olyan	etikai	kihívással	kerülnél	szembe,	ami	nem	
található	meg	szó	szerint	a	szabályzatban?

Válaszd	ki	a	legjobb	döntést,	majd	kattints 

a	FINISHED	(KÉSZ)	gombra	a	jó	megoldásért.

Dönts	józan	belátásod	szerint	a	szabályzatnak	megfelelően,	
és	amennyiben	segítségre	van	szükséged,	kérdezd	meg	a	
felettesed.

Tégy	úgy	mintha	a	probléma	nem	is	létezne,	majd	
megoldódik	magától.

Ne	tégy	semmit,	ugyanis	azon	helyzetek,	amiket	nem	nevez	
meg	pontosan	a	szabályzat,	nem	tartoznak	a	te	felelősségi	
körödbe. 

VÁLASZ: Dönts józan belátásod szerint vagy kérdezd meg 
felettesed, ha olyan helyzettel kerülsz szembe, amely nincs 
konkrétan megnevezve az Üzleti és Etikai Szabályzatban.

feladat7
Stefan (Manpower vezető)	megmutatja	munkatársának,	Mary-nek	
egyik	kommentjét	a	világ	adósságállományával	kapcsolatban,	amit	
éppen	közzé	kíván	tenni	az	egyik	közösségi	oldalon.	Mary	szóvá	
teszi	Stefannak,	hogy	a	Manpoweres	e-mail	címéről	akarja	küldeni	a	
kommentet,	és	emiatt	úgy	tűnhet,	hogy	ez	sokkal	inkább	a	
Manpower	hivatalos	álláspontja	a	témában,	mintsem	Stefan	
magánvéleménye.		Erre	Stefan	úgy	reagál,	hogy	ezzel	kapcsolatban	
nincsen	semmi	megkötés	az	Üzleti	és	Etikai	Szabályzatban.	Mary	
megemlíti,	hogy	a	szabályzat	nem	tartalmazhat	példát	minden	egyes	
szituációra;	és	Stefan	komoly	bajba	kerülhet,	ha	valaki	úgy	értelmezi,	
hogy	ez	a	Manpower	hivatalos	véleménye.

Marynek igaza van. Amennyiben megértjük és jól használjuk a 
szabályzatot, úgy valószínűleg minden helyzetben meghozhatjuk 
azt a helyes döntést, amely egyezik a Vállalat érdekeivel. A 
szabályzat egyértelműen kimondja, hogy a Manpower tulajdonát 
– mint például e-mail címek – csak és kizárólag üzleti célra lehet 
felhasználni. Továbbá az is megtalálható benne, hogy mindig a 
Vállalat érdekeit szemünk előtt tartva kell cselekednünk. 
Amennyiben Stefan magánvéleménye a Manpower hivatalos 
álláspontjaként jelent volna meg a médiában, az negatívan 
érinthette volna a Vállalatot.
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Az	Ügyfeleink	és	
Üzleti	Partnereink	
iránti	elkötelezettség

 ●  Kapcsolatunk	Üzleti	Partnereinkkel

 ●  Értékesítés,	Marketing	és	Kommunikációs	technikák

 ●  Ajándékok	adása,	elfogadása	vagy	kérése

 ●  Antitröszt	és	Versenyszabályozás

 ● Versenytársakkal	kapcsolatos	információ	beszerzése
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Kapcsolatunk	Üzleti	Partnereinkkel
A	ManpowerGroup	olyan	vállalatokkal	kíván	üzleti	partnerségbe	lépni,	amelyek	magas	szintű etikai és 
működési	feltételeknek	tesznek	eleget.	Kölcsönösen	előnyös	és	hosszú	távú	kapcsolatok	kialakítása	a	célunk.	

„Üzleti	partnernek”	számít	minden	olyan	ügynök,	kereskedelmi	partner,	beszállító,	egyéni	vállalkozó	vagy	
tanácsadó,	aki	terméket	vagy	szolgáltatást	biztosít	a	ManpowerGroup-nak.	

Kiválasztás
Alvállalkozóink,	beszállítóink	és	kereskedelmi	partnereink	kiválasztásakor	egy	objektív	kritériumrendszer	alapján	
döntünk,	amely	a	következőket	foglalja	magába:	minőség,	technikai	kiválóság,	költség/ár,	menetrend/
kiszállítás,	szolgáltatás	és	társadalmilag	elkötelezett	üzleti	magatartás.	Beszállítók	kiválasztásakor	arra	
törekszünk,	hogy	a	döntést	sohase	befolyásolja	személyes	kapcsolat,	kapott	ajándék	vagy	szívesség.

Beszállítóinkkal	szemben	elvárjuk,	hogy	a	mindennapi	üzleti	tevékenységük	és	társadalmilag	felelős 
működésük	megfeleljen	az	Athens	Ethical	Prinicples	(lsd.	http://www.manpowergroup.com/social/athens.cfm),	
az	ENSZ	Global	Compact,	az	ILO	és	minden	egyéb	globális	tendernek,	amelyek	iránt	a	ManpowerGroup	
elkötelezett.

Tisztességes	Működés
Minden	embert	tiszteletben	tartunk	és	az	összes	kapcsolatunkat	a	bizalomra	próbáljuk	meg	építeni.	Ennek	
köszönhetően	soha	nem	szolgáltatunk	ki	harmadik	félnek	szerződés	részleteket	és	üzleti	feltételeket,	
hacsaknem	felhatalmazást	nem	kapunk	erre.

Értékesítés,	Marketing	és	Kommunikációs	technikák	
Büszkék	vagyunk	szolgáltatásaink	minőségére	és	elkötelezettek	vagyunk	az	etikus	működési	tevékenység	
mellett.	Elhivatottak	vagyunk	amellett,	hogy	csak	és	kizárólag	naprakész	és	megbízható	információt	nyújtunk	
termékeinkről	és	szolgáltatásainkról	prezentációkban,	ügyfelekkel	történő	beszélgetésekben,	reklámokban,	
promóciós	anyagokban	és	közleményeinkben.	Amennyiben	arra	kérnek	fel,	hogy	összehasonlítsuk	magunkat	
versenytársainkkal,	úgy	mindig	tisztességesen	kell	azt	tennünk.

Manpower TechReach Training

27   |   Üzletviteli és Etikai Kódex



Ajándékok	adása,	elfogadása	vagy	kérése	
Üzleti	tevékenységünket	mindig	a	lehető	legmagasabb	minőségben	kell	végeznünk,	hogy	
fenntarthassuk	a	becsületes	és	őszinte működés	által	kiérdemelt	hírnevünket.	Általánosan	elfogadott	
üzleti	gesztus,	ha	beszállítóinknak	vagy	kereskedelmi	partnereinknek	kisebb	értékű	alkalmi	ajándékokat	
adunk	vagy	meghívjuk	őket	munkaebédre	vagy	vacsorára.	Az	ilyen	alkalmakat	természetesen	limitálni	
kell,	és	sohasem	befolyásolhat	–	vagy	tűnhet	úgy,	mintha	befolyásolna	–	üzleti	döntéseket.	Minden	
esetben,	amikor	üzleti	ajándékot	adunk	vagy	kapunk,	a	józanész	szerint	kell	dönteni.

Tény,	nehéz	meghatározni,	hogy	mekkora	a	pénzbeli	értéke	egy	„általánosan	elfogadott”	és	„kisebb	
értékű”	ajándéknak,	ezért	kell	józan	belátás	szerint	meghúzni	egy	vonalat,	hogy	mi	számít	már	
túlzásnak.	Hasznos,	ha	mindig	eszerint	döntünk:	amennyiben	egy	az	üzletben	nem	érdekelt	harmadik	fél	
úgy	vélné,	hogy	az	ajándék	értéke	már	túl	magas,	akkor	valóban	túlzásról	lehet	szó.	

Soha,	semmilyen	körülmények	között	sem	szabad	pénzt	vagy	pénzjellegű	ajándékot	(ajándékutalvány)	
adni,	kérni	vagy	elfogadni	ügyfeleinktől	és	üzleti	partnereinktől.

Antitröszt	és	Versenyszabályozás
A	ManpowerGroup	sikerének	egyik	alapköve	a	nyílt	versenypiac	feltétele	és	az	összes	szolgáltatásunk	
terén tapasztalható kiemelkedő	tudásunk.	Az	Egyesült	Államok,	az	EU,	az	OECD	és	számos	más	
integráció	alkalmaz	olyan	versenytörvényeket,	amelyek	elősegítik	az	egészséges	verseny	fenntartását	és	
a	piacok	szabadságát.	A	ManpowerGroup	mindig	igyekszik	100%-ban	megfelelni	ezeknek	a	
törvényeknek	és	szabályozásoknak,	amelyek	a	tisztességes	verseny	intézményét	hivatottak	elősegíteni,	
továbbá	megszegésük	sok	esetben	komoly	büntetést	von	maga	után.	Vállalatunk	sohasem	tolerálja	az	
ilyen	üzleti	gyakorlatokat.	

Vállalatunk	összes	munkatársa	számára	tilos	az	antitröszt	és	versenyszabályozásnak	nem	megfelelő 
utasítást	adni,	elvárni,	elfogadni	vagy	tolerálni.	Továbbá	a	vezetők	nem	csak	saját,	de	beosztottjaik	
döntéseikért	is	felelősek.

Igaz	vagy	hamis:	„Amíg	egy	kereskedelmi	partnerünk	a	lehető 
legmagasabb	minőségben	nyújt	szolgáltatásokat	a	Manpowernek,	
addig	nem	fontos,	hogy	milyenek	az	etikai	és	üzleti	előírásai.”

8 feladat

Igaz   HamisF

VÁLASZ: HAMIS. Mivel az Üzleti és Etikai Szabályzatunk előírja az etikus működést, valamint az 
emberekkel szembeni tiszteletet és méltóságot, így ugyanezt az elkötelezettséget várjuk el minden 
vállalattól, egyéntől és szervezettől, amellyel együtt dolgozunk. 
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Mivel	a	törvények	nem	azonosak	minden	
országban,	így	elengedhetetlen,	hogy	tisztában	
legyél	azon	országok	antitröszt	és	
versenyszabályozásával,	amelyekhez	üzleti	
kapcsolatok fűznek. Természetesen vannak a 
témában	általános	irányelveink.	Minden	
ManpowerGroup	munkatárs	számára	tilos	
versenytársakkal	történő	olyan	tárgyalás	vagy	
egyezség,	amely	kapcsolatos:	(1)	árakkal,	
engedményekkel	és	szerződési	feltételekkel,	(2)	
profittal,	árréssel	vagy	költség	adatokkal,	(3)	piaci	
részesedéssel	és	célterülettel,	(4)	ügyfeleink	
elhelyezkedésével,	(5)	ügyfelek	vagy	beszállítók	
kiválasztásával,	elutasításával	vagy	felmondásával,	
(6)	olyan	területek	és	piaci	szegmensek	
korlátozásával,	ahol	nem	nyújtjuk	
szolgáltatásainkat,	(7)	olyan	cégek	korlátozásával,	
akikkel	nem	kötünk	üzletet.

A	megelőzés	kulcsfontosságú	így,	ha	kérdésed	van	
azzal	kapcsolatban,	hogy	múlt-,	jelen	vagy	jövőbeli	
működésünk	sérti-e	az	antitröszt	és	
versenyszabályozást,	akkor	keresd	fel	a	Vállalat	
Jogtanácsosát.

Versenytársakkal	
kapcsolatos	információ	
beszerzése
Elkötelezettek	vagyunk	a	szabad	és	tisztességes 
verseny	mellett.	Jogunk	van	más	üzleti	
szervezetekről,	mint	például	versenytársak,	
információt	beszerezni,	de	kötelességünk	ezt	
etikailag	korrekt	és	legális	módszerekkel	tenni.	Ilyen	
források	lehetnek	például	különböző	elemzések,	
nem	jogvédett	marketing	anyagok,	reklámok,	
folyóiratok	és	újságcikkek,	továbbá	minden	egyéb	
nyilvánosságra	hozott	információ.	

Nem	fogunk	ilyen	információkat	olyan	etikailag	nem	
korrekt	módszerekkel	megszerezni,	mint	például	
ipari	kémkedés,	lehallgatás	vagy	személyazonosság	
eltitkolása.	Nem	fogadunk	és	nem	is	olvasunk	el	
olyan	versenytárselemzést,	amelyről	tudjuk,	hogy	a	
benne	lévő	információ	hasonló	módszerekkel	lett	
megszerezve.	

A	ManpowerGroup	tiszteletben	tartja	a	jogi	
kötelezettségedet,	amely	előző	munkáltatódhoz	
köthet	–	például	bizalmasság	és	
információszolgáltatás	korlátozása	a	vállalat	
ügyfélköre	és	dolgozói	kapcsán.	Bárkinek	jelenteni	
kell,	aki	hasonló	szerződéssel	rendelkezett,	hogy	új	
szerződésével	összhangba	lehessen	hozni.	

Jelöld	be	a	szerinted	helyes	állítást,	majd	kattints	a	KÉSZ 

gombra	a	válaszért

Csendben	végighallgatom,	ahogy	a	többiek	kifejtik	a	
véleményüket.

Elkezdek	jegyzetelni,	hogy	pontos	feljegyzéseim	
legyenek	a	beszélgetésről.

Munkahelyeden	áremelést	kezdeményezel	
felettesednél. 

Visszautasítod	a	téma	megvitatását	és	otthagyod	a	
beszélgetést.

Scenario9

VÁLASZ: negyedik

A versenytársakkal történő olyan tárgyalás, ahol egy bizonyos árszint 

meghatározásáról lehet szó, ellenkezik az Egyesült Államok antitröszt 

és a globális versenyszabályozással. Már önmagában az is óriási 

büntetést vonhat maga után, hogy a teremben tartózkodtál a 

beszélgetés idején. Azonnal kezdeményezned kell a beszélgetés 

befejezését és el kell hagynod a termet, ha ez nem történik meg. Nem 

elég, ha csendben maradsz, határozottan és aktívan tiltakoznod kell 

és el kell hagynod a termet. Kifejezetten tilos jegyzetelni vagy olyan 

kijelentéseket tenni, hogy a Manpower hajlandó lenne megtenni ilyen 

jellegű illegális lépéseket. Ezen kívül jelentened kell a helyzetet a 

Manpower Global Legal Department-nek. 

Fontos megjegyezni, hogy az antitröszt és versenyszabályozás 

megsértéséhez nem feltétlenül szükséges formális, írott 

egyezményeket kötni. Amennyiben nincs szó többet a megbeszélésen 

az áremelésről, de valamelyik versenytársunk mégis áremelést 

kezdeményez, hogy kompenzálja az új adóból származó 

bevételkiesést, az már elég indok, hogy vizsgálatot indítsanak a 

vállalat ellen.

Egy	szakmai	tárgyaláson	felkérést	kapsz	egy	
informális	jellegű	beszélgetésre	versenytársaink	
képviselőivel.	Egyikük	megemlít	egy	
adómódosítást,	amely	nagymértékben	
drágíthatja	a	működést	bizonyos	területeken.	
Egy	másik	versenytárs	felveti,	hogy	
mindegyikünknek	ajánlott	lenne	meglépni	egy	
kisebb	mértékű	áremelést	az	érintett	
szolgáltatások	terén,	hogy	kompenzáljuk	az	új	
adóból	származó	bevételkiesést.	Mit	kéne	
tenned?
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 ● Vesztegetés	és	Korrupció

 ● Környezettudatos	Gondolkodás

 ● Politikai	Közreműködés	és	Aktivitás

 ● Borderless Talent Solutions
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Társadalmi	
Elkötelezettségünk



Vesztegetés	és	Korrupció
Kötelességünk	megfelelni	az	összes	alkalmazandó	vesztegetés	ellenes	
törvénynek,	beleértve	a	Külföldi	Korrupció-ellenes	Gyakorlatokról	Szóló	(Foreign	
Corrupt	Practices	Act)	törvényét,	valamint	minden	olyan	ország	saját	témába	vágó	
törvényét,	ahova	üzleti	kapcsolatok	fűznek.	Elhatárolódunk	mindenféle	
vesztegetéstől	vagy	egyéb	pénzben	megnyilvánuló	juttatástól,	melynek	célja	egy	
bizonyos	kormányzati	tisztviselő,	politikai	párt	vagy	politikai	poszt	tulajdonosának	
vélemény-befolyásolása	–	még	abban	az	esetben	is,	ha	ezt	a	juttatást	külön	kérik,	
de	nem	vesztegetés	címszóval.	Ehhez	még	akkor	is	tartjuk	magunkat,	ha	egy	
harmadik	személy	(ügynök	vagy	képviselő)	közvetítene.	

Soha	se	feltételezzük,	hogy	egy	adott	országban	elfogadott	az	úgynevezett	
„csúszópénzek”	adása	kormányzati	tisztviselőknek	a	rutineljárások	és	előírt	
közfeladatok	gyorsabb	végrehajtásáért.	Amennyiben	nem	vagy	biztos	abban,	
hogy	megsérted-e	az	adott	ország	vagy	az	Egyesült	Államok	törvényeit,	úgy	
keresd	fel	a	Vállalat	Jogtanácsosát	vagy	a	Globális	Etikai	Főbiztosát.

Környezettudatos	Gondolkodás
Több	mint	60	éve	a	társadalmi	felelősségvállalásunk	egyik	alapköve,	hogy	
folyamatosan	próbáljuk	csökkenteni	a	vállalatunk	ökológiai	lábnyomát.	
Működésünk	teljes	mértékben	a	szükséges	engedélyeknek	és	szabályozásnak	
megfelelően	történik.	Célunk,	hogy	egyre	tovább	fejlődjünk	ezen	a	téren	és	
környezettudatos	gondolkodásunk	messze	túlmutasson	a	ránk	vonatkozó	
törvényekben	lefektetett	normákon.

Komoly	szerepünk	lehet	a	környezetre	gyakorolt	hatások	pozitív	irányba	történő 
elmozdításában	azáltal,	hogy	a	megfelelő	döntések	meghozatalára	és	az	adandó	
lehetőségek	kihasználására	bíztatjuk	alkalmazottainkat,	beszállítóinkat	és	egyéb	
üzleti	partnereinket	a	környezettudatos	gondolkodás	terén.	Ennek	köszönhetően a 
ManpowerGroup	segítheti	a	fenntartható	társadalmi	fejlődést.	A	„Csökkentés,	
újrafelhasználás	és	újrahasznosítás”	alapelvünk	alapján	és	helyi	szintű 
kezdeményezéseinknek	köszönhetően	globális	és	helyi	szinten	is	megjelenik	a	
ManpowerGroup-nál	a	környezettudatos	gondolkodás.	Munkatársaink	támogatjuk	
a	hasonló	ötletek	végrehajtásában	a	vállalati	rendszer	minden	szintjén.	

A	globális	központunk	–	amely	LEED	Gold	értékelést	kapott	–	tökéletes	példa	
arra,	hogyan	lehet	csökkenteni	a	környezeti	hatásokat	azáltal,	hogy	megfelelő 
helyet,	építési	alapanyagot	valamint	energia	és	vízfelhasználási	módszert	
választunk	ki.	Célunk,	hogy	ezt	a	modellt	minden	egyes	irodánkban	meg	tudjuk	
valósítani,	természetesen	az	ésszerűség	keretein	belül.	A	megrendeléseknek,	az	
ingatlanok	kiválasztásának	és	a	működési	feltételeknek	minden	esetben	
figyelembe	kell	venniük	a	környezeti	hatásokat,	továbbá	erre	a	gondolkodásra	kell	
ösztönözni	a	munkatársainkat	is	magánéletükben.
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Politikai	Közreműködés	és	Aktivitás
Tilos	bármely	a	vállalat	tulajdonában	lévő	pénzügyi	alapból,	eszközből	vagy	egyéb	forrásból	
politikai	pártoknak	vagy	képviselőknek	bármilyen	juttatást	nyújtani.	Vállalatunk	senkinek	nem	térit	
vissza	olyan	összeget,	amely	személyes,	politikai	célokra	került	kifizetésre.

Bárkinek	lehetősége	van	politikai	tevékenység	folytatására	a	szabadidejében	és	saját	költségén,	
amíg	az	nem	befolyásolja	a	munkahelyi	teljesítményét.	Soha	nem	szabad	a	ManpowerGroup	
nevében	pénzt	vagy	személyes	segítséget	felajánlani	politikai	szereplőknek.

ManpowerGroup World Headquarters, LEED Gold Certified
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Borderless Talent Solutions
A	globális	munkaerő piaci trendek szakértőjeként	a	ManpowerGroup	páratlan	képességekkel	rendelkezik	
abban,	hogy	összekösse	az	ügyfelek	ambícióit	a	tehetséges	munkavállalók	igényeivel	–	legyen	a	világon	
bárhol	a	két	fél.	A	munka	világának	és	a	demográfia	változásai	miatt	egyre	nagyobb	problémát	okoz	a	
tehetségbeli	illeszkedéshiány,	amelynek	enyhítésében	a	ManpowerGroupnak	kiemelkedő	szerepe	van,	
ugyanis	képesek	vagyunk	összekötni	a	két	fél	érdekeit	a	lehető	leghatékonyabb	és	legetikusabb	módon.	
Tudjuk	mennyire	fontos,	hogy	képesek	legyünk	a	legjobb	munkavállalókat	elhelyezni	akár	a	világ	másik	
végén	is,	amelyhez	természetesen	a	mobilitás	növelése	az	alapfeltétel.

Fontos	feladatunk,	hogy	működésünket	párhuzamba	állítsuk	az	összes	határon	átívelő munkaerő	és	üzleti	
szolgáltatás	mozgását	szabályozó	rendelettel.	A	zéró	tolerancia	elvét	valljuk	az	emberkereskedelem	és	a	
kényszermunka	tekintetében,	tovább	hűek	vagyunk	a	nemzetközi	munkaügyi	és	migrációs	törvényekhez	
minden	országban,	ahova	üzleti	kapcsolatok	kötnek.	Ezen	kívül	másokat	is	erre	bátorítunk.	

Fontosnak	tartjuk,	hogy	megfeleljünk	az	olyan	releváns	export	törvényeknek	és	szabályozásoknak,	amelyek	
az	információ	forgalmat	(e-mail,	internet	hozzáférés)	érintik.

Célunk	továbbá,	hogy	megfeleljünk	az	anti-bojkott	törvényeknek,	amelyek	tiltják,	hogy	olyan	szerződéseket 
kössünk,	amelyek	bizonyos	országokat	tudatosan	mellőznek. 

Minden	országban,	ahol	üzleti	tevékenységet	folytatunk	kiemelt	célunk	megfelelni	a	hatályos	migrációs	
törvényeknek	továbbá	a	nemzetközi	sztenderdeknek.	Tudjuk,	mekkora	potenciál	rejlik	egy-egy	emberben	
és	a	birtokukban	lévő	képességekben.	Ezen	túlmenően	napjainkban	az	is	elengedhetetlen,	hogy	a	
munkavállalók	szabadon	mozoghassanak.	A	külföldön	dolgozni	kívánóknak	már	érkezés	előtt 
rendelkezniük	kell	érvényes	vízummal	és	munkavállalási	engedéllyel,	valamint	ott	tartózkodásuk	alatt	be	kell	
tartaniuk	a	vízumokkal	és	egyéb	engedélyekkel	kapcsolatos	törvényeket,	akárcsak	az	adózási,	
valutaátváltási	és	más	rendelkezéseket.	
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Adminisztráció
Jelen	Kódex	felelőse és képviselője	Cégünk	Globális	Etikai	Főbiztosa, 
Michael	J.	Lynch	(Michael.Lynch@manpowergroup.com). 
A	nemzetközi	Etikai	Főbiztos	jogosult	szabályok,	folyamatok	és	olyan	oktatási	
programok	kidolgozására	és	végrehajtására,	melyek	a	Kódex	ismeretét	és	
hatékonyságát	növelik.	Ő	jogosult	a	Kódexszel	és	konkrét	esetekben	való	
alkalmazásával	kapcsolatos	kérdések	megválaszolására	is.	

A	ManpowerGroup	Globális	Etikai	Főbiztos	rendszeresen	jelentést	tesz	az	
Igazgatótanács	vagy	a	megfelelő	Igazgatósági	Biztos	felé	a	Kódex	
alkalmazásával	kapcsolatban.

Jogi	eljárás	és	belső	vizsgálatok		
Felelősen	és	a	szabályok	pontos	betartásával	akarunk	eljárni	minden	üzleti	
ügyünkben.	Éppen	ezért	bárki,	akihez	kérés,	panasz,	üzenet	érkezik,	vagy	
bármilyen	más	módon	a	tudomására	jut,	hogy	Cégünk	bármilyen	jogi,	
adminisztratív	eljárás	vagy	kormányzati	kivizsgálás	tárgya,	azt	azonnal	köteles	
jelenteni	Cégünk	Jogtanácsosát,	aki	összehangolja	és	kommunikálja	Cégünk	
válaszát.	

A	vizsgálat	gyakran	összetett	jogi	és	üzleti	ügyekre	vonatkozhat.	Ne	próbálj	
önálló	nyomozást	folytatni	jogi	ügyekben,	mert	ez	a	hivatalos	nyomozás	kárára	
lehet.	Cégünk	felső	vezetésének	feladata	annak	eldöntése,	hogy	folytassunk-e	
belső	nyomozást,	mint	ahogyan	az	eljárás	lefolytatásának	menetét	is	ők 
határozzák	meg.	

Ha	bármely	külső	vagy	belső	vizsgálat	indokolja	a	korrekciót,	a	felső vezetés 
határozza	meg	a	megfelelő	lépéseket,	és	vállal	felelősséget	a	bevezetett	
módosítások	mérhetőségéért.

A	Cégünk	által	folytatott	vizsgálatokban	kötelesek	vagyunk	teljes	körűen 
együttműködni.	Ha	Cégünk	Jogtanácsosa	vagy	más	külső	jogász	javasolja,	
mindannyiunknak	ajánlott	a	teljes	körű	együttműködés,	ha	erre	kérnek	minek	
bármilyen	jogi	természetű	nyomozás	során.	
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Az	igazat	kell	mondanunk	minden	kormányzati,	jogi	vagy	belső	kivizsgálás	
során,	és	tilos:

•	 Megsemmisíteni,	módosítani	vagy	eltitkolni	dokumentumokat	vagy	más,	
potenciálisan	figyelembe	veendő	bizonyítékot;

•	 Félrevezető	kijelentéseket	tenni	bármilyen	kormányzati	vagy	belső 
nyomozás	során;

•	 Akadályozni,	félrevezetni	vagy	gátolni	bármilyen	nyomozást;

•	 Megkísérelni	mást	rávenni,	hogy	semmisítsen	meg	bizonyítékot,	adjon	
hamis	vagy	félrevezető	információt	vagy	gátolja	a	nyomozást.

ManpowerGroup World Headquarters, the first new construction in Milwaukee, WI to receive LEED Gold Certification
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Útmutatás	kérésének	forrásai	és	
problémás	ügyek	jelentése
Üzleti	etikával	kapcsolatos	útmutatás	kéréséhez,	a	szabályok	betartásával	
kapcsolatos	kétségek	esetén,	illetve	a	Kódex	vélt,	tervezett	vagy	konkrét	
megsértésével	kapcsolatban	a	következő	eljárásokat	kövesd:

1. Beszélj	közvetlen	feletteseddel,	vezetőddel,	helyi	vagy	nemzetközi	Etikai	
Főbiztossal.

2. Használd	az	Üzleti	Etikai	Forródrótot.	A	ManpowerGroup	külső	szolgáltatója,	
a	Globális	Etikai	Főbiztos	díjmentesen	érhető	el	a	következőképen: 

•	 Észak-Amerikából	hívd	a	következő	számot:	1-800-210-3458.

•	 Ha	Észak-Amerikán	kívülről	szeretnéd	hívni	őket,	látogasd	meg	a	
http://www.manpowergroup.com/about/documentdisplay.
cfm?DocumentID=1489	oldalt.

Ha	a	listán	szereplő	országok	valamelyikéből	telefonálsz,	
használd	az	országhoz	tartozó	direkt	számot.

Ha	egy,	a	listán	nem	szereplő	országból	telefonálsz,	látogasd	
meg	a	www.business.att.com/bt/access.jsp	oldalt	az	
országhoz	tartozó	AT&T	kódért.	Ezután	tárcsázd	a	kódot,	várd	
meg	a	tárcsahangot,	majd	tárcsázd	a	800-210-3458-as	
számot.

	 3.	Lépj	kapcsolatba	a	Globális	Etikai	Főbiztossal	és	Cégünk	Jogtanácsosának	 
  asszisztensével

	 Michael	J.	Lynch 
	 Telefon:	+1	414	906	6580 
	 E-mail:	Michael.Lynch@manpowergroup.com

	 Cím:	100	Manpower	Place,	Milwaukee,	WI	53212,	U.S.A.

Tréning	és	igazolás
Közös	felelősségünk,	hogy	a	ManpowerGroup	és	érdekeltjei	számára	mindig	a	
legjobbat	tegyük,	és	megőrizzük	Cégünk	jó	hírét.	Az	egyik	legfontosabb	lépés,	
hogy	időszakosan	minden	alkalmazottnak	részt	kell	vennie	a	Kódexre	és	a	Cég	
irányelveire	vonatkozó	tréningen.	A	Globális	Etikai	Főbiztos	különböző 
tréningprogramokat	alakított	ki,	mindannyiunk	javára.

Mivel	segíteni	akarunk	mindenkit	a	Kódex	irányelveinek	betartásában,	világszerte	
minden	alkalmazottunktól	(a	külsős	munkatársakon	kívül)	és	az	Igazgatótanács	
tagjaitól	is	elvárjuk,	hogy	évente	kitöltsenek	és	visszaküldjenek	egy	jelentést	és	
visszaigazolást.	
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Fegyelmi	eljárás
A	Kódex	irányelveinek	be	nem	tartása,	a	fent	említett	visszaigazolás	el	nem	küldése, 
vagy	a	Kódex	tényleges	vagy	vélt	be	nem	tartásának	esetén	a	belső	vizsgálat	akadályozása	
fegyelmi	eljárás	alapjául	szolgálhat,	melynek	következménye	akár	elbocsátás	is	lehet.

Nincs	megtorlás
Cégünk	tilt,	és	nem	tűr	semmilyen	megtorlást	azokkal	szemben,	akik	jóhiszeműen	jelentik	
be	egy	törvény,	szabályozás	vagy	a	Kódex	rendelkezéseinek	vélt	vagy	valós	megsértését.

A	megtorlás	maga	is	a	Kódex	megsértésének	minősül.	Ha	úgy	érzed,	bármilyen	formában	
megtorlást	szenvedtél	el,	kérjük,	hogy	ezt	azonnal	jelentsd	a	felettesednek	vagy	a	Globális	
Etikai	Főbiztosnak.	

10 feladat
A	következő	kijelentések	közül	melyik	része	a 

Manpower	szabálysértések	jelentésére
vonatkozó	szabályzatának?
Jelölj	meg	minden	helyes	választ,	és	kattints	a	KÉSZ	gombra	a	válasz	elküldéséhez

Ha	kétségeid	merülnek	fel,	keresd	meg	vezetődet	vagy	a	Manpower	Globális	Etikai	Főbiztosát.

A	szabálysértésekkel	kapcsolatban	tett	minden	jelentést	azonnal	közzé	tesznek	a	teljes	Manpower	
szervezetben.

Ha	egy	vélt	szabálysértést	jóhiszeműen	jelentesz,	amely	később	alaptalannak	bizonyul,	ezért	megbüntethetnek.

Ha	valaha	is	szabálysértésre	vonatkozó	kétséged	támad,	több	lehetőséged	is	van,	beleértve	a	feletteseddel,	a	
helyi	vagy	nemzetközi	Etikai	Főbiztossal	való	egyeztetést.	

A	jelentést	bizalmasan	kezelik,	kevés	kivételtől	eltekintve.	Emellett	semmilyen	jóhiszeműen	tett	jelentés	miatt	nem	
kaphatsz	büntetést	még	akkor	sem,	ha	az	alaptalannak	bizonyul.

VÁLASZ: Az első választ kell megjelölni.
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Hiszek abban a munkában, amit nap mint
nap végzünk, és hiszek a módszereinkben.
Mint sokan köztetek én is azért csatlakoztam
a ManpowerGroup vállalathoz, mert hiszek
ebben az üzletágban és annak jelentőségében,
amit a munkahelyek képviselnek az emberek
életében. Megelégedettséggel tölt el, hogy a
mindennapi munkánk összetartozásra és
őszinteségre épül.

~Jonas Prising, CEO, ManpowerGroup

ManpowerGroup
World Headquarters
100 Manpower Place
Milwaukee, WI 53212 USA
www.manpowergroup.com


