Üzleti magatartási
és etikai kódexünk
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A Flex kapcsolatokra épülő
vállalat, és az összes kapcsolat
alapköve a bizalom. Mi erre a
bizalomra építkezünk azáltal,
hogy mindig maradéktalanul
feddhetetlen módon járunk el.
Értékeinket az átláthatóság,
az elszámoltathatóság, a
tisztelet és a befogadás iránti
elkötelezettség határozza meg.
Revathi Advaithi
a Flex vezérigazgatója
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i. Levél igazgatóságunk elnökétől és vezérigazgatónktól
A Flexnél komolyan vesszük a megfelelőséget és az etikát. Ezért olyan fontos Üzleti magatartási és etikai kódexünk
(a továbbiakban: a „Kódex”) a Vállalat és alkalmazottaink számára. A jogszabályok betartása és a feddhetetlen
működés lényegi része annak, akik vagyunk.
Kódexünk célja annak biztosítása, hogy mindannyian – függetlenül attól, hogy milyen beosztásban dolgozunk – a
legszigorúbb etikai normákat alkalmazzuk munkánk minden területén. Bár a Kódex nem tud lefedni minden olyan
kihívást, amellyel a munkahelyen szembesülhetünk, segít azonosítani bizonyos problémákat, jobban megismerni a Flex
szabályzatait, és feddhetetlenül eljárni minden általunk folytatott tevékenység során.
A Flex minden alkalmazottjának, tisztségviselőjének és igazgatójának ismernie kell, meg kell értenie és követnie kell a
Kódex rendelkezéseit, valamint a Kódexben hivatkozott eljárásokat és kapcsolódó szabályzatokat. Ez az, amit elvárunk
és amire támaszkodunk mindannyian, amikor együtt dolgozunk az ügyfelekkel, kommunikálunk a részvényesekkel,
együttműködünk az üzleti partnerekkel, és hozzájárulunk közösségünk életéhez.
Józan ítélőképességet kell tanúsítanunk az üzleti tevékenységünket befolyásoló döntések meghozatalában.
Amennyiben kérdéseink vannak, azokat fel kell tennünk. Mindenki teljesen nyugodtan jelenthet azonnal minden olyan
viselkedést vagy ügyet, amely ellentétesnek tűnhet a Kódexszel vagy szabályzatainkkal; sőt, bizonyos körülmények
között Ön köteles is jelenteni azt, amit észlelt.
Legfontosabb értékeink, vezetői képességeink és a feddhetetlenség kultúrája iránti elkötelezettségünk segít
bennünket abban, hogy továbbra is sikeresek legyünk, mint versenyképes, egészséges és fenntartható vállalkozás.
Köszönjük, hogy minden nap a megfelelő döntéseket hozza, és biztosítja Vállalatunk sikerét.

Revathi Advaithi
vezérigazgató

Michael Capellas
az igazgatóság elnöke
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Ki köteles betartani a Flex Üzleti magatartási és
etikai kódexét?
A Flex, valamint leányvállalatai és irányítása alatt működő
kapcsolt vállalatai minden alkalmazottja, tisztségviselője és
igazgatósági tagja köteles megismerni és betartani a Kódexet.
Azt is elvárjuk, hogy a Flex partnerei, vállalkozói, tanácsadói,
beszállítói, ideiglenes dolgozói, forgalmazói és értékesítési
képviselői is betartsák a Kódexet.

Alkalmazás
Globális vállalatként tudatában vagyunk annak, milyen
kihívások rejlenek a világ minden tájára kiterjedő vállalati
működésben. Számos jogszabály nemzetközi hatállyal
rendelkezik, azonban figyelmet fordítunk arra is, hogy betartsuk
azon országok jogszabályait, ahol működünk, továbbá a
változatos helyi szokásokat is. Elkötelezettek vagyunk annak
biztosítása iránt, hogy minden általunk tett intézkedés teljes
mértékben megfeleljen a jogszabályoknak – és összhangban
legyen etikai követelményeinkkel. Ha a Flex szabályzatoknak
való megfelelés ellentétben áll a helyi jogszabályokkal vagy
rendelkezésekkel, az alkalmazottaknak meg kell vitatniuk
aggályaikat a Flex Jogi osztályával.
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1

Etikus döntések
meghozatala
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1.1 Etikus döntések meghozatala
Ha kérdése merül fel egy üggyel kapcsolatban, vagy bizonytalan bármilyen intézkedést, magatartást, kérést vagy feltételt illetően, tegye fel magának
az alábbi folyamatábrában látható összes kérdést, és kövesse az útmutatást. Ha úgy gondolja, hogy országában vagy régiójában valamely szokás vagy
jogszabály eltér az Üzleti magatartási és etikai kódextől, kérjen útmutatást a Jogi osztálytól. Bármely ügyet névtelenül is bejelenthet a Flex által partnerül
választott, független harmadik fél által üzemeltetett Etikai forródróton („Etikai forródrót”) keresztül, vagy a jelen Kódex 1.2.szakaszában található bármely
más jelentéstételi lehetőség útján.

Kérdezze meg önmagától:
Ez jogszerű?
Ez megfelel a Flex szabályzatának?
Úgy érzi, ez a helyes dolog,
amit tenni kellene?
Kényelmesen érezné magát, ha
intézkedéséről beszámolna a sajtó?

Nem.

Nem vagyok
biztos benne.

Igen.

Ne folytassa.

Ha bizonytalan,
kérjen felvilágosítást
vezetőjétől,
vagy használja
jelentéstételi
lehetőségeink
egyikét. (Lásd a
következő oldalt)

Ha a válasz
ezen kérdések
mindegyikére „Igen”,
akkor FOLYTATHATJA a
tevékenységet.
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1.2 Felszólalás: kérdések feltétele és aggályok
bejelentése
A Flexnél tudatában vagyunk a „Felszólalás” fontosságának, és minden
ponton ösztönözzük azt. Ez azt jelenti, hogy venni kell a bátorságot
arra, hogy kérdést tegyünk fel valamivel kapcsolatban, ami nem
tűnik helyesnek, illetve ha valamely Flex szabályzat vagy eljárás nem
egyértelmű, illetve a Flex jogi kötelezettségeivel kapcsolatban.
Alkalmazottainktól elvárjuk, hogy felszólaljanak és kérdéseket tegyenek
fel, vagy bejelentsék aggályaikat. Amennyiben így tesz, azzal megvédi
a Flex vállalatot, a márkánkat és telephelyeinket, továbbá segít
továbbfejleszteni működésünket, és megakadályozni az esetleges
helytelen magatartást.

Ha olyan magatartás vagy javasolt magatartás jut a tudomására,
amely a jogszabályok, a szabályozások vagy a jelen Kódex megsértését
jelentheti, akkor Ön kötelesazt jelenteni a jelen Kódexben tárgyalt
jelentéstételi lehetőségek egyikén keresztül. Továbbá, a jelen Kódex
megsértésén kívül bármely más Vállalati szabályzat megsértését is
jelenteni kell ezen jelentéstételi lehetőségeken keresztül.

1.3. Jelentéstételi lehetőségeink
Számos módot biztosítunk az aggályok kifejezésére és a segítségkérésre,
az Etikai forródróttóla Nyitott ajtók politikájáig.

Eu

Lásd még: Számviteli és könyvvizsgálati közérdekű bejelentői szabályzat.
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Etikai forródrót

Bármely vezető

Megfelelőségi igazgatók

A Flex Etikai forródrótottart fenn annak
érdekében, hogy az alkalmazottak,
a tisztségviselők, az igazgatók és az
üzleti partnerek hangot adhassanak
aggályaiknak, a megtorlástól való
félelem nélkül. Az Etikai forródrót a nap 24
órájában, a hét minden napján elérhető,
és fordítási szolgáltatások is rendelkezésre
állnak. A bejelentések névtelenül is
megtehetők.

A vezetők olyan személyek, akik
felügyelnek másokat, ellenőrzik
munkánkat, továbbá vezetőként
és példaképként működnek
Vállalatunknál. Gyakran ők
képviselik az első és a legjobb
lehetőséget, akikhez segítségért
fordulhatunk.

A Megfelelőségi igazgatók az alábbi
kulcsfontosságú megfelelőségi területeink
szakértői – trösztellenesség, korrupció
elleni védelem, márkavédelem,
bizalmas információk, vállalatirányítás
és értékpapírok, adatvédelem,
környezetvédelmi, pénzügyek, globális
IT, globális kereskedelem, egészség- és
munkavédelem, IT biztonság, szellemi
tulajdon, munkaügy és foglalkoztatás, orvosi
szabályozás, beszerzés és adóügyek.

A Flex nem tűri a megtorlást – ha
Önnek kérdése merül fel valamely
Flex szabályzattal vagy eljárással
kapcsolatban, vagy aggályai vannak
bármely magatartás vagy javasolt
cselekvés kapcsán, azt szeretnénk,
ha teljes lelki nyugalommal tudna
odafordulni valakihez, például egy Flex
vezetőhöz, az etikai és megfelelőségi
csapatunk egy tagjához, a Jogi
osztályhoz, egy humánerőforrás vezetőhöz
stb. kérdései vagy aggályai felvetése
érdekében. Ha nem bízik az ilyen jellegű
kapcsolatfelvételben, akkor használja az
Etikai forródrótot, és jelentse névtelenül az
aggályait.
A Flex minden állítást komolyan vesz, és
szükség szerint áttekinti és megvizsgálja az
egyes ügyeket.

A Flex a nyitott és tiszteletteljes
környezetet támogatja, Nyitott ajtó
politikánk pedig arra ösztönzi az
alkalmazottakat, hogy forduljanak
egy vezetőhöz – bármelyik
vezetőhöz – ha kérdésük vagy
aggályuk merül fel.
Ha egy kérdés vagy aggály a saját
vezetőjével kapcsolatos, vagy
ha egyszerűen kényelmetlennek
érezné a közvetlen vezetőjével
való beszélgetést, nyugodtan
forduljon egy másik vezetőhöz,
akár a saját területén, akár azon
kívül; vagy a helyi humánerőforrás
munkatárshoz; vagy az etikai és
megfelelőségi csapat bármely
tagjához; vagy a rendelkezésre álló
további jelentéstételi lehetőségek
bármelyikéhez. Mindannyian azért
vannak itt, hogy segítsenek Önnek!

Minden Megfelelőségi igazgató
felelős annak biztosításáért, hogy ezen
megfelelőségi területeken betartsuk
szabályzatainkat, eljárásainkat és az
alkalmazandó jogszabályokat.
Ezek a Megfelelőségi igazgatók olyan
erőforrások, akikkel kapcsolatba léphet,
ha kérdése merül fel a konkrét területükkel
kapcsolatban, ha valamilyen aggályt
szeretne bejelenteni, vagy ha általános
megfelelési kérdése vagy aggálya van. Ők
pedig gondoskodnak arról, hogy alapos és
időszerű vizsgálatok elvégzésére kerüljön
sor, és hogy minden kérdést megfelelően
kezeljenek.
Az összes Megfelelőségi igazgatót magában
foglaló naprakész lista,az elérhetőségi
adataikkal együtt, megtalálható a
Megfelelőségi webportálon.
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Etikai és megfelelőségi vezérigazgató

Humánerőforrás osztály

Jogi osztály

A Flex Etikai és megfelelőségi vezérigazgatója
felelős az etikai és megfelelőségi programunk
felügyeletéért és annak biztosításáért, hogy a
Flex betartsa az összes alkalmazandó jogszabályt
és szabályozást, valamint saját szabályzatainkat
és eljárásainkat. Az Etikai és megfelelőségi
vezérigazgató felelős az érdekelt felekkel
való együttműködésért is, és negyedévente
jelentést tesz az Üzleti elnököknek, az Ügyvezető
szponzoroknak és az Audit Bizottságnak a
megfelelőségi programról és a jelentős ügyekről.

A Humánerőforrás (HR) osztály
támogatja a Flex alkalmazottait
olyan területeken, mint a toborzás,
a beilleszkedés, a kompenzáció, a
juttatások, a célok meghatározása, a
teljesítményértékelések, a képzés és a
vezetői fejlesztés.

A Flex Jogi osztályán ügyvédek
és más szakemberek dolgoznak,
azzal a céllal, hogy üzleti fókuszú
jogi tanácsadással támogassák a
Flex vállalatot.

Andy Powell, vállalatunk
felelős alelnöke, etikai
és megfelelőségi
igazgatója.
Ha többet szeretne
megtudni Andy-ról, az
etikai és megfelelőségi
programunkról, valamint
Jogi osztályunkról,
keresse fel a Jogi
honlapot
Ha kérdése vagy aggálya merül fel, nyugodtan
forduljon közvetlenül bármelyik vezetőhöz, akiben
megbízik, köztük az Etikai és megfelelőségi
vezérigazgatóhoz, illetve a vállalati etikai és
megfelelőségi csapatból bárkihez.

HR osztályunk feladata, hogy
segítséget nyújtson a kérdésekkel
és aggályokkal kapcsolatban, a
bérektől és juttatásoktól egészen
a munkatársakkal vagy vezetőkkel
felmerült konfliktusokkal kapcsolatos
ügyekig.
A HR vezetők támogatják a
tiszteletteljes és nyílt környezetet,
továbbá segítenek számos
mindennapi ügy gondos és
hatékony kezelésében. Bármilyen
kérdés vagy aggály felmerülése
esetén, nyugodtan forduljon a
helyi HR osztályhoz, mint elsődleges
lehetőséghez. Ha ők maguk nem
tudnak válaszolni az Ön által feltett
kérdésekre, akkor hatékonyan át
fogják irányítani Önt a Flexen belül a
megfelelő erőforráshoz.
A HR-re vonatkozó további
információért keresse fel a HR
honlapját.

A Jogi osztályt vállalati
jogtanácsosunk, Scott Offer
vezeti. Az osztály minden tagja
rendelkezésre áll, hogy válaszoljon
kérdéseinkre, meghallgassa
aggodalmainkat, valamint
segítséget nyújtson számunkra,
vagy átirányítson minket a
megfelelő erőforráshoz.

Keresse fel a Jogi osztály honlapját
további információkért, vagy
forduljon a Flex valamelyik jogi
szakemberéhez.
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Európai uniós jelentéstétel
Az Európai Unión (EU) belül
valamennyi ország rendelkezik a
vállalati forródrótok használatára
vonatkozó adatvédelmi
jogszabályokkal és előírásokkal, a
Flex pedig eleget tesz a globális
üzleti tevékenységünkre vonatkozó
ezen jogszabályoknak, szabályoknak
és előírásoknak.
Bejelentése fontos számunkra, ezért
ha az Ethics Point forródrót nem áll
rendelkezésre az Ön országában,
akkor is megteheti bejelentését az
Ethics Point webhelyen keresztül.
Az EU területén dolgozó bármely
munkavállaló felveheti a kapcsolatot
az Ethics Pointtal, illetve írhat a
következő e-mail címre:
dataprotection@flex.com

További jelentéstételi
lehetőségek
Kétség esetén, bármilyen
kérdésével vagy aggályával
bármikor kapcsolatba léphet
etikai és megfelelőségi csapatunk
valamely tagjával, a Jogi
osztállyal, az Audit Bizottsággal, az
igazgatósággal vagy bármelyik
vezetővel, akiben megbízik. Ők
akár közvetlenül is segítséget
nyújthatnak Önnek, vagy
továbbirányítják a probléma
kezelésére legalkalmasabb
személyhez.
Az alábbi link szintén használható
jelentéstételi lehetőségként:
Igazgatóság

1.4. Nem tűrjük a megtorlást.
A Flex nem tűri a megtorlást azok ellen, akik jóhiszeműen kérdéseket
tesznek fel, felszólalnak egy esetleges szabályszegéssel kapcsolatban,
illetve részt vesznek valamely audit folyamatban vagy vizsgálatban.
A megtorlás magában foglalja – egyéb dolgok mellett – a munkaidő
vagy a munkahelyi beosztás megváltoztatását, vagy más kedvezőtlen
következményeket, amelyeket a Kódex esetleges megsértését jelző
felszólalásra válaszul foganatosítanak. Bármely megtorlás, vagy
bármely próbálkozás egy olyan alkalmazott személyazonosságának
kiderítésére vagy felfedésére, aki aggályait bizalmas módon jelezte,
fegyelmi intézkedéseket eredményezhet, beleértve a munkaviszony
megszüntetését is.
Ha úgy gondolja, hogy Ön ellen megtorlást alkalmaznak, azonnal
jelentse azt. Lásd: Etikai forródrót.

1.5. Megfelelően együttműködünk a szabályszerű
hatósági információkérések teljesítése érdekében.
Mindenkor megfelelően együttműködünk a szabályszerű hatósági
kérések teljesítése érdekében vagy vizsgálatok során. Minden
alkalmazottnak értesítenie kell a helyi/regionális Jogi osztályt, ha
a Vállalat kormányzati értesítést, idézést, házkutatási parancsot,
kihallgatásra történő idézést vagy bármilyen egyéb, vállalati ügyekkel
kapcsolatos, nem rutinszerű kérést kap. Az állami hatóságok részére
adott minden információnak valósnak kell lennie, és nem lehet
félrevezető. Ön nem módosíthat, nem tarthat vissza és nem semmisíthet
meg a valamely vizsgálattal kapcsolatos és/vagy megőrzésre irányuló
hivatalos felszólítással érintett nyilvántartásokat.
Míg a Vállalat felé irányuló jogi eljárásokat a fenti útmutatásnak
megfelelően kell kezelni, a jelen Kódex egyetlen rendelkezésének sem
célja, hogy megakadályozza Önt abban, hogy bármely állami hatósági,
bűnüldözési vagy szabályozó hatóság részére gyanított jogsértésekről
bejelentést tegyen, vagy más módon kommunikáljon azokkal ilyen
ügyeket illetően.
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2

Feddhetetlenség
a munkahelyen
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A Flexnél nagyra értékeljük alkalmazottaink sokszínű ötleteit és
tapasztalatait, valamint az ezekből eredő kreativitást és innovációt.
Elkötelezettek vagyunk egymással való tiszteletteljes bánásmód,
valamint a biztonságos, egészséges, fenntartható és felelős munkahely
biztosítása iránt.

2.1. Helyesen cselekszünk.
• Etikus döntéseket hozunk.
• Betartjuk Kódexünket, a Flex szabályzatait és a jogszabályokat.
• Aláírjuk és betartjuk a Responsible Business Alliance (RBA)
felelősségteljes üzleti tevékenységre vonatkozó alapelveit.
• Önnek proaktív módon, kérdéseket kell feltennie a Flex szabályzatokkal
vagy eljárásokkal kapcsolatban, ha bizonytalan azokat illetően.
• Ön köteles jelenteni a jelen Kódex, a jogszabályok vagy az
alkalmazandó előírások bármely megsértését. Lásd: Etikai forródrót.
• Ön köteles teljes mértékben és becsületesen együttműködni minden
belső ellenőrzés vagy vizsgálat során.
• Mindannyian kötelesek vagyunk olyan környezetet teremteni, ahol
az alkalmazottak teljes lelki nyugalommal kérdéseket tehetnek fel,
aggályokat vethetnek fel és bejelentést tehetnek különféle ügyekről, a
megtorlástól való félelem nélkül.

2.2. Tiszteletteljesen bánunk másokkal, és betartjuk
a tisztességes munkaügyi és foglalkoztatási
gyakorlatokat.
• Nyíltak és őszinték vagyunk egymáshoz, továbbá méltósággal és
tiszteletteljesen bánunk egymással.
• Nem alkalmazunk hátrányos megkülönböztetést senkivel szemben a
faj, bőrszín, nem, életkor, nemzetiség, vallás, szexuális irányultság, nemi
identitás, fogyatékosság, vagy a jogszabályok által védett egyéb
tulajdonság alapján.

• Arra törekszünk, hogy olyan munkahelyet
teremtsünk, ahol az egyéneket nem éri
a zaklatás vagy visszaélés semmiféle
formája, beleértve a munkahelyi
kiközösítő magatartást is.
• Arra törekszünk, hogy a különböző
háttérrel, tapasztalatokkal és kilátásokkal
rendelkező alkalmazottainkból sokszínű
munkaerőt teremtsünk.
• Betartjuk a bérre és a munkaidőre vonatkozó
jogszabályokat.
• Az alkalmazottaknak legalább az előírt
mértékben biztosítjuk a jogszabályok által előírt
juttatásokat.
• Nem veszünk igénybe gyermekmunkát, kényszermunkát és
rabszolgamunkát, és minimális korhatárra vonatkozó szabályt
alkalmazunk a foglalkoztatásra vonatkozóan.
• Elismerjük alkalmazottaink egyesülési szabadságra vonatkozó
jogait, és hiszünk benne, hogy a nyílt kommunikáció, valamint
az alkalmazottak és a vezetőség közötti közvetlen kapcsolat a
leghatékonyabb módja a munkahelyi problémák megoldásának.
• Nem engedjük, hogy megtorlás érjen bárkit, aki aggályokat vet fel
hátrányos megkülönböztetés, zaklatás vagy bármely munkaügyi és
foglalkoztatási gyakorlat miatt.
• Elkötelezettek vagyunk minden személy emberi jogainak tiszteletben
tartása iránt működésünk során és értékláncunkban, az ENSZ üzleti és
emberi jogi irányelveivel összhangban.
Elvárjuk, hogy üzleti partnereink is megfeleljenek ugyanezeknek a
normáknak.
A Sokszínűségre és egyenlő foglalkoztatási esélyekre, valamint a
munkahelyi zaklatás megelőzésére vonatkozó szabályzatotés a
Panaszok/problémák megoldására vonatkozó szabályzatot megtalálja
az Humánerőforrás DMS portálon.
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2.3. Tudatában vagyunk az adatvédelem
fontosságának.

2.4. Biztonságos munkahelyi környezetet biztosítunk
alkalmazottaink számára.

• Betartunk minden olyan jogszabályt, amely a személyes adatok
bizalmasságát és titkosságát védi.

• Munkatársaink egészsége és biztonsága a Flex legfontosabb
prioritása.

• Megfelelő intézkedéseket hozunk az alkalmazottak személyes
adatainak megfelelő kezelésére, illetve a jogosulatlan vagy helytelen
hozzáférés vagy felhasználás elleni védelmére.

• Létesítményekkel, szerszámokkal, berendezésekkel, folyamatokkal
és emberekkel kapcsolatos beruházásokat hajtunk végre annak
érdekében, hogy biztonságos munkahelyi környezetet teremtsünk
alkalmazottaink számára.

• Betartjuk az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat és előírásokat.

• Egészségügyi és biztonsági programokkal rendelkezünk a munkahelyi
sérülések és megbetegedések számának csökkentésére és ezek
megelőzésére, valamint képzést biztosítunk alkalmazottaink számára a
biztonságos munkavégzési gyakorlatokat illetően.
• Megköveteljük, hogy az alkalmazottak a munkára jelentkezéskor ne
álljanak semmiféle olyan szer hatása alatt, amely gátolná őket a
biztonságos és hatékony munkavégzésben.
• Szigorúan tiltjuk az erőszakot vagy az erőszakkal való fenyegetést a
munkahelyen. Globális működésünk során az egészség és biztonság
kultúráját érvényesítjük.
• A nem biztonságos körülményekkel kapcsolatos aggályait a
lehető leghamarabb jelentenie kell valamely vezetőnek. Minimális
elvárásként, az ilyen ügyeket a jelen Kódex 1.2.szakaszában tárgyalt
jelentéstételi lehetőségek legalább egyikén keresztül jelentenie kell.
További információkat a EHS DMS portál (környezet-, egészség- és
munkavédelem) találhat.
Kódexünk megsértésének minősül, és nem tűrjük el, ha megtorlást
alkalmaznak bármely alkalmazott ellen, aki nyíltan kifejezi aggályát
valamely munkaügyi vagy foglalkoztatási gyakorlat, adatvédelmi
kérdés, illetve egészség- és munkavédelmi kérdés miatt. Lásd még:
EHS szabályzat.
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3

Feddhetetlenség
vállalatunk és
részvényeseink
vonatkozásában
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3.1. Elkerüljük az összeférhetetlenséget.

3.1.1. Családi és személyes kapcsolatok

„Összeférhetetlenség” akkor merül fel, ha az egyént személyes
kapcsolata, pénzügyi vagy egyéb érdeke akadályozhatja abban, hogy
a Flex legjobb érdekei szerint járjon el, illetve úgy tűnhet, hogy helytelen
módon befolyásolja a Flex nevében hozott döntéseit.

Valamely családtag vagy közeli barát a Flex szolgáltatás értékesítője,
beszállítója vagy alkalmazottja, illetve az szeretne lenni. Be kell
számolnia vezetőjének erről a kapcsolatról, és nem szabad részt vennie
a potenciális szállító vagy alkalmazott kiválasztásában vagy munkahelyi
irányításában.

Az összeférhetetlenség, ha nem megfelelően kezelik, komoly kárt
okozhat a Vállalatnak. Az összeférhetetlenségnek még a látszata is
potenciálisan visszafordíthatatlan károkat okozhat a Vállalat hírnevét
illetően. Kerülnie kell minden olyan tevékenységet vagy személyes
érdekeltséget, amely összeférhetetlenséget okoz, vagy úgy tűnik, hogy
összeférhetetlenséget okoz a személyes érdekek és a Társaság érdekei
között, illetve más módon megzavarhatja munkaköri feladatainak
elvégzésére vagy végrehajtására való képességét.
Ön nem teheti meg a következőket:
• Nem használhat fel saját javára olyan lehetőségeket, amelyeket
a Vállalat eszközeinek használatával, vagy az Ön birtokában lévő
információk révén fedezett fel.
• Nem használhatja fel a vállalati eszközöket vagy a birtokában lévő
információkat személyes, illetve valamely családtag vagy barát
személyes előnyszerzése érdekében.

Ön vagy valamelyik családtagja olyan beosztásban dolgozik, vagy
pénzügyi érdekeltséggel (például jelentős részvényhányaddal)
rendelkezik valamely vállalatban, amely a Flex versenytársa, üzleti
partnere, illetve üzleti partnere kíván lenni. Ilyen esetben, azonnal
értesítse vezetőjét, hogy az összeférhetetlenség kezelhető legyen.
Ön felelős valamely családtagja, barátja, vagy Önnel romantikus
kapcsolatban álló személy munkahelyi irányításáért, illetve a rá
vonatkozó munkahelyi döntések meghozataláért. Ha így van, azonnal
értesítse vezetőjét, hogy ez megoldható legyen. Ha ugyanabban a
felettes-beosztotti hierarchiában lévő alkalmazottak kapcsolatban
állnak egymással, potenciális összeférhetetlenség jön létre. Az ilyen
kapcsolatokat közölni kell. Emellett közölnie kell a munkahelyen kialakult
minden olyan romantikus kapcsolatot, amely összeférhetetlenséget
jelenthet vagy annak látszatát keltheti.

• Nem léphet fel a Vállalat versenytársaként.

A Munkahelyi kapcsolatokra vonatkozó szabályzat HR DMS portálon
találja.

A következő szakaszokban olyan gyakori összeférhetetlenségi esetekre
mutatunk példát, amelyek esetlegesen felmerülhetnek, valamint
megmutatjuk az adott helyzetekre adott megfelelő válaszokat is:

3.1.2. Pénzügyi, befektetési vagy üzleti lehetőségek
Ön szeretne kihasználni egy üzleti vagy befektetési lehetőséget, amely a
Flex számára is elérhető. Ha így van, azonnal tájékoztassa erről vezetőjét
és a Vállalat Etikai és megfelelőségi vezérigazgatóját, valamint ügyeljen
arra, hogy a lehetőséget először a Flex számára ajánlják fel. Ha a Flex
nem él a lehetőséggel, és további összeférhetetlenség nem áll fenn,
valamint a tevékenység egyébként megfelel az alkalmazandó Vállalati
szabályzatoknak, akkor Ön élhet ezen lehetőséggel.
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3.1.3. Külső igazgatósági tisztségek
• Ön egy másik profitorientált vagy nonprofit vállalat igazgatójaként
is kíván munkát végezni. Ilyen esetben, a megfelelő előzetes írásbeli
hozzájárulás megszerzéséhez kövesse az Alkalmazottak igazgatósági
tisztségére vonatkozó szabályzatot.
• Az Alkalmazottak igazgatósági tisztségére vonatkozó szabályzatota HR
DMS portálon találja.

3.1.4. Másodlagos foglalkoztatási jogviszony; Külső tevékenységek
Ön másodállást szeretne vállalni, vagy tanácsadóként szeretne eljárni
egy másik profitorientált vállalatnál, amely egyúttal a Flex versenytársa,
üzleti partnere, vagy a Flex ügyfelévé válhat. Ilyen esetben, azonnal
értesítse vezetőjét, hogy a lehetséges összeférhetetlenség megoldható
legyen. Megengedett az olyan másodlagos foglalkoztatási jogviszony,
amely nem okoz összeférhetetlenséget és nem zavarja az Ön munkaköri
feladatainak ellátását a Flexnél.
Ön egy vállalkozás tulajdonosa vagy részesedéssel rendelkezik egy
szervezetben a Flexnél végzett munkáján kívül, és ez a vállalkozás
egyúttal a Flex versenytársa, üzleti partnere, illetve a Flex ügyfelévé
válhat. Ilyen esetben, azonnal értesítse vezetőjét, hogy a lehetséges
összeférhetetlenség megoldható legyen.
Ha Ön ezek közül bármelyik összeférhetetlenségi helyzetben, illetve
más tényleges vagy esetleges összeférhetetlenségi helyzetben találja
magát, haladéktalanul értesítse vezetőjét, illetve bármelyik jelentéstételi
lehetőséget igénybe véve jelentse az ügyet, és kövesse a Jogi osztálynak
a Flex összeférhetetlenségi átvilágítási folyamat elvégzésére vonatkozó
utasításait, hogy a helyzetet kiértékelhessük és megoldhassuk. A
vezetőknek gondoskodniuk kell arról, hogy az összeférhetetlenséggel
kapcsolatos ügyek a szervezetükön belül eljussanak az igazgatóhoz,
illetve közvetlenül a Flex Jogi osztályához vagy az Etikai és megfelelőségi
osztályhoz kerüljenek.

Ön kizárólag akkor cselekedhet, ha az összeférhetetlenséget kivizsgálták
és a vezető, valamint az Etikai és megfelelőségi részleg írásban
jóváhagyta azt.
Azzal, hogy bármely intézkedést megelőzően, a potenciális
összeférhetetlenséget teljes körűen feltárja, elősegíti azt, hogy az üzleti
tevékenységre objektíven, tisztességesen és a Vállalati szabályzattal
összhangban kerüljön sor. Továbbá megelőzi azt is, hogy olyan nem
megfelelő összeférhetetlenségi helyzetbe kerüljön, amely fegyelmi
intézkedéseket igényelhet, beleértve a munkaviszony megszüntetését is.
Az Összeférhetetlenségre vonatkozó szabályzatot és ellenőrzőlistáta Jogi
DMS portálon találja.

3.2. Védelmet biztosítunk a Flex
információi számára.
3.2.1. Bizalmas információk
Munkánk során gyakran hozzáférést kapunk és felhasználunk a
Vállalatunkra vonatkozó bizalmas információkat, beleértve az
alkalmazottainkkal, illetve azokkal a vállalatokkal kapcsolatos
információkat, amelyekkel üzleti kapcsolatban állunk. Ebben az
értelemben, a „bizalmas információk” a Vállalatra vagy a velünk
üzleti kapcsolatban álló vállalatokra vonatkozó olyan információkat
jelentik, amely általában nem hozzáférhetők a nyilvánosság számára,
vagy amelyek észszerű módon bizalmasnak minősülnek, beleértve
az előrejelzéseket, a marketingterveket, valamint az alkalmazottakra
vonatkozó személyes adatokat, illetve olyan adatokat, amelyeket
harmadik felek bizalmas kezelést kikötve ránk bíztak. Ezek az információk
hasznosak lehetnek a versenytársak számára, rossz kezekbe kerülve
ártalmasak lehetnek Vállalatunk számára, illetve a Flex felelőssé tehető
az ilyen információk helytelen felhasználásáért vagy közzétételéért.
Ebbe beletartozhatnak az alkalmazottakra vonatkozó személyes jellegű
információk is, bár Ön minden esetben szabadon elárulhatja mások
számára saját fizetése összegét, és foglalkoztatásának feltételeit.
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Jellemző példák bizalmas információkra:
• Ügyfél- vagy szállítói listák
• Ügyfelek vagy szállítók feltételei, százalékos engedmények,
árképzési adatok
• Pénzügyi információk
• Tervek, rajzok, képletek, üzleti titkok, találmányok, szabadalmi
bejelentések
• Marketing és értékesítési tervek, termékbevezetések, felvásárlások
• Gyártási folyamatok
• Alkalmazotti adatok (a saját adatain kívül)
• Információk az igazgatóság és az igazgatóság bizottságainak
tanácskozásairól

Ön a Flexnél történő foglalkoztatása alatt és után is köteles gondoskodni
a bizalmas információk védelméről, és kizárólag a következők előtt
fedheti fel azokat:
1. Olyan munkatársaknak, akiknek üzleti szempontból szükségük van
ezen információkra;
2. Vállalatunkon kívüli személyeknek, akiknek üzleti szempontból
szükségük van ezen információkra, és akik egyértelműen kötelesek
ezen információkat bizalmasan kezelni, továbbá titoktartási
nyilatkozatot írtak alá; vagy
3. Olyan személyeknek, akiknek jogszabályban rögzített jogosultsággal
rendelkeznek ezen információk ismeretére.
Az Ön titoktartási kötelezettsége nem tiltja meg és nem korlátozza Önt
abban, hogy bizalmas információkat közöljön állami hatóságokkal
valamely jogszabálysértés gyanújának bejelentésével kapcsolatban, és
ilyen esetben nem köteles erről a Vállalatot tájékoztatni vagy értesíteni;
tájékoztatnia kell azonban az érintett hatóságot az Ön által közölt
bármely információ bizalmas jellegéről. Továbbá, Ön nem jogosult
ügyvéd és ügyfél közötti, védett kommunikáció közlésére.
Bizalmas adataink kezelése során Vállalatunk adatosztályozási rendszerét
követjük, amely előírja, hogy a dokumentumokat „Korlátozott”,
„Érzékeny személyes adatok”, „Bizalmas személyes adatok”, „Csak belső
használatra” vagy „Nyilvános” kategóriákba soroljuk.
A Dokumentumok adatvédelmi célokból történő osztályozására
vonatkozó szabályzatota Jogi DMS portálon találja.
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3.2.2. A Flex szellemi tulajdona
• A „szellemi tulajdon” magában foglalja a szabadalmakat, a
védjegyeket, a szerzői jogokat, a kereskedelmi titkokat, a know-how-t
és minden más olyan immateriális személyi tulajdont, amely alkotója
szellemi erőfeszítései eredményeként jött létre.
• A Flex szellemi tulajdona a Vállalat egyik legfontosabb eszközének
minősül, és elvárjuk Öntől, hogy segítsen azonosítani, megragadni és
megvédeni szellemi tulajdonunkat.
• A Vállalat olyan szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezik, amelyek
alapján megfontolható az alkalmazottak által létrehozott találmányok
szabadalmi oltalmának bejelentése – beszéljen vezetőjével, vagy a
Jogi osztállyal, hogy többet megtudhasson a folyamatról.
• Ön, engedély nélkül, tudatosan nem használhatja fel harmadik
felek szellemi tulajdonát, továbbá minden alkalmazott felelős azért,
hogy tiszteletben tartsa beszállítóink, ügyfeleink, üzleti partnereink,
versenytársaink, valamint más harmadik felek szellemi tulajdonjogait
(beleértve a szerzői jog által védett anyagokat, például szoftvereket és
a bizalmas információkat is).
• Ön nem használhatja fel és nem közölheti valamely korábbi
munkáltatója bizalmas információit vagy üzleti titkait, még akkor
sem, ha úgy gondolja, hogy az hasznos lenne a Flex számára.
Kérjen útmutatást a Jogi osztálytól, ha bizonytalan abban, hogy
felhasználhat-e valamely nem a Flexhez tartozó információt.
Ha bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel a szellemi
tulajdonjogokkal kapcsolatban, forduljon a Jogi osztályhoz.

3.3. Ajándékokat és üzleti szórakoztatást kizárólag
megfelelő körülmények esetén fogadunk el.
Ön nem fogadhat el olyan ajándékokat, szórakoztatást és egyéb üzleti
figyelmességeket, amelyek befolyásolhatják, illetve úgy tűnhet, hogy
befolyásolják az Ön által, a Vállalat nevében hozott üzleti döntéseket.
Soha ne igényeljen vagy kérjen ajándékokat, szórakoztatást vagy más
üzleti figyelmességeket a Vállalattal üzleti kapcsolatban álló személyektől.
Teljes mértékben tilos bármilyen kifizetés vagy ajándék - megvesztegetés
vagy kenőpénz formájában történő - átadása vagy elfogadása.
Ha Önnek egy Flex ügyfél vagy szállító bármilyen értékkel bíró dolgot
(például különleges kedvezményt egy készülékre, ingyenes jegyeket
egy sporteseményre, kedvezményes nyaralót vagy egyéb cikket) kínál
vagy ad, ami túlságosan fényűzőnek minősül, nem fér bele a Vállalatunk
irányelvei által megengedett keretekbe, vagy megkérdőjelezhető,
azonnal tudassa ezt vezetőjével, az esetleges összeférhetetlenség
megoldása érdekében. A menedzserek gondoskodnak arról, hogy
az összeférhetetlenséggel, vagy az esetlegesen nem megfelelő
ajándékokkal kapcsolatos ügyek szervezetükön belül eljussanak valamely
alelnökhöz, illetve közvetlenül a Flex Jogi osztályáhozvagy az Etikai és
megfelelőségi osztályhoz kerüljenek.
Így különösen, Ön nem fogadhatja el az alábbiakat:
• Túl fényűző ajándékok, személyi kölcsönök, készpénz és azzal
egyenértékű dolgok, illetve értékpapírok formájában adott ajándékok.
• Ingatlanok ingyenes használata, beleértve a nyaralókat vagy a
személyes használatú berendezéseket is.
• Piaci értéknél alacsonyabb áron teljesített személyre szóló
szolgáltatások.
• Személyes használatra szolgáló áruk vagy szolgáltatások vásárlásakor
adott engedmények.
Lásd még a Kódex 4.4.szakaszát: Kormányzatokkal folytatott üzleti
tevékenység; az 5.2.szakaszt: Beszerzési gyakorlatok; és a 6.2.szakaszt:
Megvesztegetés és kenőpénz tilalma.
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Globális vállalatként, a Flex sokunktól gyakran elvárja, hogy üzleti célból
utazzunk. A mi felelősségünk, hogy betartsuk Vállalatunk Utazásra és
szórakoztatásra vonatkozó szabályzatát, és kizárólag azon nyugták
értékét igényeljük vissza, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az adott
üzleti utazáshoz, és visszatérítés alapját képezhetik.
Az Globális utazási és költségtérítési szabályzat Flex utazási
portálon találja.

3.4. Megfontolt módon vesszük igénybe a Flex eszközeit.
3.4.1 Fizikai eszközök és technológia
• A Vállalat számos eszközét bízzák ránk, beleértve a munkaterületeket,
a létesítményeket, a számítógépeket, a mobil- és vezetékes telefont, az
egyéb berendezéseket, a bizalmas információkat és az ellenőrzésünk
alatt álló, illetve általunk kezelt Vállalati pénzeszközöket.
• Tiszteletben tartjuk, gondosan kezeljük és megfelelően használjuk
Vállalatunk eszközeit, és mindent megteszünk azért, hogy
megakadályozzuk azok eltulajdonítását, megsemmisülését, és a velük
való visszaélést.
• Mindegyikünk felelősséggel tartozik a Vállalati technológia megfelelő
használatáért, rendszereink biztonságának megőrzéséért, az
adatvédelmi incidensek vagy más kiberbiztonsági események
elkerüléséért. Laptopjainkat és egyéb eszközeinket mindig
biztonságban tartjuk, és azonnal jelentjük azok elvesztését vagy
ellopását; nem osztjuk meg másokkal jelszavunkat, és óvatosak
vagyunk az ismeretlen wifi hálózatokhoz való csatlakozáskor, szoftverek
letöltésekor vagy e-mailben kapott linkek megnyitásakor. Ön köteles
azonnal jelenteni az IT osztálynak a vállalati rendszerekhez vagy
hálózatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, vagy azok megsértésének
gyanúját.
• A Vállalat berendezéseivel vagy más eszközökkel jogszerűen és
megfelelően rendelkezünk, a vállalati tulajdont vagy technológiát
nem lopjuk el és nem élünk vissza azokkal.

• Megértjük, hogy bár bizonyos Flex eszközöket (például a Vállalat által
biztosított mobiltelefonokat) esetlegesen és alkalmanként személyes
célokra is lehet használni, a jogszabályok által megengedett
mértékben a Vállalat hozzáférhet, átkutathat és felülvizsgálhat
bármely kommunikációt, adatot vagy eszközt, amelyet ezen helyek
bármelyikén tárolnak, az Ön beleegyezésével, vagy akár anélkül
is. A Flex tulajdonában lévő berendezéseken tárolt, vagy a Flex
rendszereken keresztül továbbított adatok magánjellegű kezelésére
vonatkozóan semmiféle elvárás nem támasztható, amennyiben ezt a
helyi jogszabályok lehetővé teszik.
• A Vállalat eszközeit biztonságos, jogszerű és megfelelő módon
használjuk, továbbá nem használjuk a Vállalati eszközöket nyíltan
szexuális, sértő vagy hátrányosan megkülönböztető anyagok
letöltéséhez, tárolásához vagy elküldéséhez.
• Nem osztunk meg személyes felhasználói azonosító számokat vagy
jelszavakat.
• A személyes adatok jogellenes vagy véletlen megosztását azonnal
bejelentjük, a Flex Adatvédelmi incidensekre vonatkozó szabályzatát
követve.
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3.4.2. Kommunikáció és közösségi média
Egyértelmű, pontos, naprakész és megfelelő információkat közlünk üzleti
tevékenységeinkről, de kizárólag az Elnök, a Vezérigazgató, a Pénzügyi
igazgató, a Pénzforgalmi ügyekért felelős vezető és a Marketing,
kommunikációs, fenntarthatósági alelnök jogosult kommunikálni a
nyilvánossággal Vállalatunk nevében. A média, a pénzügyi közösség,
a részvényesek vagy a nyilvánosság részéről a Vállalattal kapcsolatos
pénzügyi vagy egyéb információk iránti kérelmeket ezen felhatalmazott
szóvivők egyikéhez vagy közülük többhöz kell továbbítani. Minden
más alkalmazottnak tilos a médiától, az értékpapír-elemzőktől, a
jelenlegi vagy leendő befektetőktől vagy más harmadik felektől a
Flexre vonatkozó bármely információkérésre való válaszadás, előzetes
jóváhagyás nélkül. Ez azt jelenti, hogy ha egy újságíró vagy elemző
kapcsolatba lép velünk, vagy ha közösségi médiát használunk –
beleértve a blogokat, a közösségi oldalakat, a fotó-/videómegosztást és
a csevegőszobákat is –, ebben az esetben:

3.5. Pontosan vezetjük a vállalat könyvelését és
nyilvántartásokat.
• Értékteremtésére törekszünk, kiváló pénzügyi eredmények elérése
útján. Minden esetben valós, pontos és teljes körű pénzügyi
információkat kell létrehoznunk, szigorúan követnünk kell az
általánosan elfogadott számviteli elveket („GAAP”), továbbá
megfelelő belső ellenőrzési eszközökkel és folyamatokkal kell
rendelkeznünk annak érdekében, hogy minden számviteli és pénzügyi
jelentés megfeleljen az alkalmazandó szabályoknak, és megfelelően
dokumentált legyen.
• Felelősek vagyunk annak biztosításáért, hogy könyvelésünkben
és nyilvántartásainkban ne szerepeljenek hamis vagy félrevezető
bejegyzések, ezért független könyvvizsgálót kell szerződtetnünk,
és biztosítanunk kell, hogy könyvelésünket és nyilvántartásainkat a
jogszabályi előírásokkal és az alkalmazandó számviteli standardokkal
összhangban vezetjük.

• Nem osztunk meg a Vállalattal vagy ügyfeleinkkel kapcsolatos
információkat.

• Semmilyen célra nem tartunk bevallásban vagy nyilvántartásban nem
szereplő vállalati pénzeszközöket.

• Be kell szerezni a Vállalati közösségi média és a Vállalati
kommunikációs csapat jóváhagyását, mielőtt bármilyen hivatalos
információt közzétennénk Vállalatunkról valamely nyilvános helyen.

• Kifizetést kizárólag akkor teljesítünk, ha megfelelő, teljes és pontos
alátámasztó nyilvántartások és jóváhagyások állnak rendelkezésre.

• Védeni kell Vállalatunk eszközeit.
• Be kell szerezni a Vállalati kommunikációért
felelős igazgató előzetes jóváhagyását, mielőtt
engedélyeznék, hogy újságírók vagy elemzők
meglátogassanak egy létesítményt.
• Védeni kell a bizalmas információkat.
A Közösségi médiára vonatkozó szabályzat megtalálható
a Marketing és kommunikációs portálon, az
Internethasználati szabályzat pedig megtalálható a DMS
portálon. Lásd még a Kódex 3.2.1.szakaszát: Bizalmas
információk, valamint a 3.6.szakaszát: Az értékpapírokra
vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés.

Ha úgy gondolja, hogy a Flex bármely üzleti nyilvántartását vagy
számláját meghamisították, nem megfelelő módon megváltoztatták
vagy megsemmisítették, azonnal
forduljon a Jogi osztályhoz, vagy
vegye igénybe valamely másik
jelentéstételi lehetőségünket.
Nem tűrjük el az ilyen jellegű
tevékenységet. A Vállalati
nyilvántartások megőrzésére
vonatkozó szabályzat a Vállalati
nyilvántartás kezelési portálon
található.
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3.6. Az értékpapírokkal kapcsolatos valamennyi
jogszabálynak eleget teszünk.
• A vezetőség által meghatározottak szerint, időszerű, teljes körű, valós,
pontos és érthető információkat adunk a befektetők számára, az
értékpapírokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
• Betartjuk az FD rendeletben foglaltakat, amely tiltja a lényeges,
nem nyilvános információk szelektív közlését (például csak bizonyos
értékpapír-tulajdonosok, vagy a pénzügyi elemzői közösség kizárólag
bizonyos tagjai részére).
• Az értékpapírpiacok tekintetében feddhetetlen módon járunk
el, továbbá bevezettük a bennfentes kereskedelemre vonatkozó
szabályzatot, amely előírja a következőket:
- Ön nem kereskedhet a Flex értékpapírjaival, amennyiben a Flexszel
kapcsolatos lényeges, nem nyilvános információk birtokában van.
Ez a tilalom érvényes egyéb nyilvánosan forgalmazott vállalatok
értékpapírjaira vonatkozó tranzakciókra is, amelyekről a Flexnek
végzett munkája során lényeges, nem nyilvános információk
birtokába juthat. A „lényeges információk” fogalmát széles
körűen kell értelmezni, és a kifejezés magában foglal minden
olyan információt, amely nem került nyilvánosságra, és amelyet
egy észszerűen gondolkodó befektető fontosnak tartana az
értékpapírok megvásárlására, eladására vagy megtartására
vonatkozó döntés szempontjából. Minden olyan információ, amely
esetében észszerűen elvárható, hogy befolyásolja az értékpapír
árát, lényegesnek minősül. A lényeges információ lehet pozitív vagy
negatív jellegű is. A lényeges információk valamennyi kategóriáját
nem lehet meghatározni, ezért kétség esetén, a nem nyilvános
vagy bizalmas információkat lényegesnek kell tekintenie, és az
értékpapírügylet megkezdése előtt konzultálnia kell a Jogi osztállyal.

- Ön nem közölhet lényeges, nem nyilvános
információkat, és nem adhat tippet ezekkel
kapcsolatban más személyek részére, akik
ezen információk alapján Flex értékpapírokkal
(vagy bármely más nyilvánosan forgalmazott
értékpapírral) kereskedhetnek. Ön nem vehet
rá más személyt arra, hogy Flex értékpapírokkal
(vagy bármely más nyilvánosan forgalmazott
értékpapírral) kereskedjen az Ön javára ezen
információk alapján.
- Ön nem köthet olyan származékos ügyleteket, mint
például a Flex értékpapírjainak jövőbeli árával
kapcsolatos érdekeltségekkel vagy pozíciókkal való
kereskedés, például eladási, vételi opciók vagy
short ügyletek, nem köthet fedezeti ügyletet a Flex
értékpapírjaira vonatkozóan, és nem használhatja
ezen értékpapírokat fedezeti számlák vagy
kölcsönök fedezetéül.
- Ha Ön lényeges, nem nyilvános információk
birtokában van, amennyiben megszűnik
munkaviszonya a Vállalat igazgatójaként,
tisztségviselőjeként, alkalmazottjaként,
tanácsadójaként vagy vállalkozójaként, ezeket a
követelményeket mindaddig alkalmaznia kell, amíg
az adott információ nyilvánosságra nem kerül, vagy
már nem tekinthető lényegesnek.
További információ található a Bennfentes
kereskedelemre vonatkozó szabályzatbana Jogi DMS
portálon, vagy megszerezhető a Jogi osztállyal való
konzultáció során.
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4

Feddhetetlenség
ügyfeleink és
üzleti partnereink
vonatkozásában
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4.1. Felelősségteljes értékesítési és marketing
gyakorlatot folytatunk.
Felelősek vagyunk annak biztosításáért, hogy promóciós, értékesítési
és marketinganyagaink a valóságnak megfelelő kijelentéseket
tartalmazzanak a Flexszel, a szolgáltatásainkkal és a gyártott
termékekkel kapcsolatban.

4.2. Tisztességesen versenyezünk a piacon.
• A versenyjogi és trösztellenes jogszabályok célja a szabad és
tisztességes verseny ösztönzése és védelme. Támogatjuk az erős
versenyt, és nem tűrjük a tisztességtelen üzleti gyakorlatokat.
• Igazgatóink, tisztségviselőink és alkalmazottaink tisztességesen
bánnak az ügyfelekkel, a beszállítókkal, a versenytársakkal
és azok alkalmazottaival. Nem teszünk szert tisztességtelen
előnyökre manipulációval, elhallgatással, védett információkkal
való visszaéléssel, lényeges tények téves bemutatásával vagy
tisztességtelen kereskedelmet magában foglaló bármely más
gyakorlattal.
• A mások tevékenységeivel kapcsolatos információk összegyűjtése
során jogszerű és etikus módon járunk el.
• Nem játszunk össze a versenytársakkal, és bár időről időre
csatlakozhatunk iparági szövetségekhez, illetve részt vehetünk
referenciaértékek megállapításában vagy más hasonló
tevékenységekben, ezt kizárólag a Jogi osztály hozzájárulásával
tehetjük meg. Így különösen, soha ne beszéljen a következőkről a
Flexen kívüli személyekkel anélkül, hogy a Jogi osztály hozzájárulását
megszerezné:
- Árazás vagy árképzési politika, értékesítési feltételek, költségek,
marketing- vagy stratégiai tervek, termelési szintek
- Tulajdonosi vagy bizalmas információk
- Lehetséges egyesülések és felvásárlások, közös vállalkozások vagy
más partnerségek

- Bojkottok
- Ügyfelek, termékek, szolgáltatások, értékesítések, készletek vagy
területek felosztása
- Kizárólagos kereskedési megállapodások
- Szállítókkal vagy ügyfelekkel fennálló bizonyos korlátozások vagy
árukapcsolási megállapodások
- Valamely szállítóval vagy ügyféllel kötött bármely megállapodás
bármely más konkrét feltétele
Ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogy megosztjuk-e az
információinkat, vagy felhasználjunk-e az egyik versenytársunkkal
kapcsolatos információkat, kérjen tanácsot a Jogi osztálytól. A
Trösztellenes és versenyjogi szabályzata Jogi DMS portálon található.
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4.3. Védelmet biztosítunk harmadik felek információi és
tulajdona számára.
• Megvédjük azokat a bizalmas információkat, amelyeket ügyfeleink
és üzleti partnereink megosztanak velünk, továbbá nem osztjuk
meg ezt az információt senkivel a Vállalaton belül és kívül sem, aki
erre nem rendelkezik jogszabályban vagy szerződésben biztosított
jogosultsággal, illetve indokolt üzleti szempontból nincs szüksége ezen
információk ismeretére.
• Proaktív lépéseket teszünk ügyfeleink, beszállítóink és üzleti
partnereink információinak és tulajdonának védelme érdekében.
• Más cégek által készített szoftvereket használunk, de nem készítünk
jogosulatlan másolatokat, illetve nem értékesítjük tovább és nem
ruházzuk át a szoftvert a vonatkozó licencszerződések alapján
kapott engedély nélkül. Ön számíthat arra, hogy a Flex ellenőrizheti a
számítógépeit és más eszközeit annak ellenőrzése érdekében, hogy
kizárólag jóváhagyott és licenccel rendelkező szoftverek vannak-e
telepítve.
A Szoftvereket védő szerzői jogra vonatkozó szabályzat, a
Végfelhasználói szabályzatés a Flex Internethasználati szabályzata
megtalálható az IT portálon. Lásd még a Kódex 3.6.szakaszát: Az
értékpapírokra vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés.
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4.4. A kormányzatokkal fenntartott üzleti kapcsolatok
során feddhetetlen módon járunk el.
• Tisztességesen és feddhetetlenül járunk el, amikor kormányzatokkal
dolgozunk, és átvilágítást végzünk azon harmadik feleken, akik a mi
nevünkben kormányzatokkal kommunikálnak.
• Gondoskodunk a kormányzati szerződésekkel kapcsolatos
nyilvántartások elkészítéséről és fenntartásáról.
• Betartjuk a kormányzati szerződésekre alkalmazandó jogszabályokat
és előírásokat, valamint betartjuk a valamely kormányzati szervvel
kötött szerződések feltételeit. A Jogi osztálynak felül kell vizsgálnia és
jóvá kell hagynia a bármely kormányzati szervvel kötött valamennyi
szerződést.
• Ön nem ajánlhat, nem ígérhet és nem adhat semmiféle értékkel
bíró dolgot egyetlen állami tisztviselőnek, illetve valamely állami
tulajdonú vagy állami ellenőrzés alatt álló vállalat vagy ügynökség
bármely alkalmazottjának annak érdekben, hogy helytelen módon
üzleti lehetőséget szerezzen vagy tartson meg, illetve hogy helytelen
módon befolyásoljon a Flexet érintő bármely döntést, továbbá nem
bízunk meg harmadik felet (például tanácsadót, ügynököt vagy
üzleti partnert) ennek a Flex javára történő végrehajtásával. Szigorú
jogszabályok szabályozzák az ajándékok – beleértve az étkezéseket,
a szórakoztatást, a szállítást és a szállásadást – állami tisztviselőknek
és alkalmazottaknak való nyújtását. A Jogi osztály előzetes engedélye
nélkül, nem adunk ajándékokat vagy bármilyen értékkel bíró
dolgot kormányzati tisztviselőknek vagy alkalmazottaknak, illetve a
családtagjaiknak, a Vállalat üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan.
Ha érdeklődést vagy kérést kap egy állami hatóságtól, azonnal
vegye fel a kapcsolatot a Flex jogi csapatávalannak meghatározása
érdekében, hogy miként válaszoljunk. Lásd még a Kódex 6.2.szakaszát:
Megvesztegetés és kenőpénz tilalma; az 5.2.szakaszát: Beszerzési
gyakorlatok és a 3.3.szakaszát: Ajándékok és üzleti szórakoztatás
elfogadása. A Korrupcióellenes szabályzatota Jogi DMS portálon találja.
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5

Feddhetetlenség
a globális ellátási
láncunkban
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5.1. Felelős beszállítókkal és üzleti partnerekkel
folytatunk üzleti tevékenységeket.

• Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az anyagok beszerzése
és felhasználása során kizárólag megfelelő és jogszerűen
engedélyezett forrásokból szerezzünk be.

• A beszállítókat szakképzettségük és érdemeik alapján választjuk ki.

• Ellátási lánc szolgáltatóinkat auditáljuk az ellátási lánc biztonsági
programokban szereplő biztonsági és szerződéses kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatban.

• Szoros munkakapcsolatokat alakítunk ki olyan beszállítókkal, akik kiváló
minőséget, kiváló szolgáltatást, versenyképes árképzést biztosítanak,
és betartják Vállalatunk szerződéses, jogi, adatvédelmi és etikai üzleti
normáit.
• A Responsible Business Alliance (RBA) alapító és proaktív tagja
vagyunk, és beszállítóinktól megköveteljük, hogy megfeleljenek az
RBA-nak, beleértve az ellátási láncunk biztonságával kapcsolatos
gyakorlatokat is.

Ha azt gyanítja, hogy egy beszállító olyan módon jár el, amely nem
felel meg ezeknek az elvárásoknak, lépjen kapcsolatba az Etikai
forródróttal, vagy vegye igénybe a Kódex 1.2 szakaszában található
bármelyik jelentéstételi lehetőséget, és jelezze aggályait.
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5.2. Tisztességes beszerzési gyakorlatot folytatunk.
• A Flex kompetens és gyors termékfejlesztéssel, magas
termelékenységgel, kiváló minőséggel, gyorsasággal és a költségek
terén való versenyképességgel teremt értéket az ügyfelek számára.
• A Flex által az ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és üzleti partnereinkkel
bonyolított ügyletek jó üzleti megítélésen és tisztességes
kereskedelmen alapulnak.
• Olyan versenyt elősegítő ajánlattételi eljárást alkalmazunk, amely
tisztességes és átlátható, és olyan beszerzési gyakorlatokat folytatunk,
amelyek összhangban állnak a globális beszerzési szabályzatainkkal,
és a vonatkozó telephelyi szabályzatokkal.
• A beszerzési tevékenységek során nem kínálunk és nem alkalmazunk
megvesztegetést, kenőpénzt vagy bármilyen értékkel bíró dolgot –
beleértve az ajándékot vagy szórakoztatást – a szállítónak, ügyfélnek
vagy üzleti partnernek, az érintett cselekedeteinek vagy döntéseinek
helytelen befolyásolása érdekében.
Ha azt gyanítja, hogy egy szállítót olyan módon választottak ki,
amely nem felel meg Vállalatunk beszerzési gyakorlatának vagy
szabályzatainak, vagy ha azt gyanítja, hogy a szállító kiválasztási
folyamata során helytelen kivételezéssel éltek, lépjen kapcsolatba
az Etikai forródróttal, vagy vegye igénybe a Kódex 1.2 szakaszában
található bármelyik jelentéstételi lehetőséget, és jelezze aggályait.
A Beszerzési gyakorlatok útmutatója, a Beszállítók kiválasztására
és kezelésére vonatkozó szabályzat, a Globális selejtezési és
hulladékgazdálkodási folyamat a Globális beszerzésre és ellátási láncra
vonatkozó szabályzat megtalálható a Globális beszerzési és ellátási lánc
portálon. Lásd még a Kódex 6.2.szakaszát: Megvesztegetés és kenőpénz
tilalma; és a 3.3.szakaszát: Ajándékok és üzleti szórakoztatás elfogadása.
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Feddhetetlenség
globális
közösségeinkben
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Jó vállalati polgárként felelősségteljesen járunk el, biztonságosan
folytatjuk működésünket és felkészülünk az esetlegesen bekövetkező
vészhelyzetekre. Oktatási, civil és jótékonysági szervezetek
támogatásával, és a velük való együttműködéssel adunk viszonzást a
közösségnek.

6.1. Elkötelezettek vagyunk a környezetvédelem iránt.
• A Flex megalapozott környezetvédelmi stratégiát alkalmaz annak
biztosítására, hogy környezetvédelmi szempontból megfelelő
termékek előállítására összpontosítsunk, környezetbarát gyártási
folyamatok és beszállítók igénybevétele mellett.
• A környezet védelme, valamint az energia és a természeti erőforrások
megóvása érdekében betartunk minden vonatkozó környezetvédelmi
jogszabályt és előírást, továbbá megfelelő gazdálkodási gyakorlatokat
és technológiákat alkalmazunk a szennyezés megakadályozása
érdekében.
• Eleget teszünk a gyártási folyamataink során felhasznált
veszélyes anyagok felhasználására, tárolására, kibocsátására
és ártalmatlanítására vonatkozó globális és helyi szabályozási
követelményeknek.
• Eleget teszünk a felelősségi körünkbe tartozó termékekben,
anyagokban és alkatrészekben előforduló veszélyes anyagokra
vonatkozó globális szabályozásoknak.
• Figyelemmel kísérjük az ezen jogszabályoknak való megfelelésünket,
hogy fenntartsuk felelős vállalati polgár státuszunkat minden olyan
globális közösségben, amelyben működünk. Ezenkívül, rendszeresen
áttekintjük gyakorlatainkat és eljárásainkat a változó körülményekhez
való alkalmazkodás, illetve teljesítményünk folyamatos javítása
érdekben.
• A Flex fenntarthatósági jelentésta Globális vállalati polgársági
portálon találja.
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6.2. Nem kínálunk és nem adunk megvesztegetési
pénzt vagy kenőpénzt senkinek.
• Tiltjuk a bármilyen formában és bárkinek adott megvesztegetést,
kenőpénzt és helytelen kifizetéseket.
• Eleget teszünk az Egyesült Államok Külföldi korrupt gyakorlatokról szóló
törvényének (FCPA), az Egyesült Királyság 2010. évi Vesztegetésellenes
törvényének (Bribery Act 2010), valamint az alkalmazandó
megvesztegetésellenes és korrupcióellenes jogszabályoknak azon
országokban, ahol üzleti tevékenységet folytatunk.
• Ön nem ajánlhat, nem ígérhet és nem adhat semmilyen vagyoni
értéket (például készpénzt, készpénzzel egyenértékű dolgokat
vagy nem üzleti jellegű utazásokat) senkinek – beleértve az állami
tisztviselőket – annak érdekben, hogy helytelen módon üzleti
lehetőséget szerezzen vagy tartson meg, vagy hogy helytelen
módon befolyásoljon a Flexet érintő bármely döntést, és harmadik
felet (például tanácsadót, ügynököt vagy üzleti partnert) sem vehet
igénybe arra, hogy ilyet tegyen a Flex nevében.
• Az egyes iparágaknak és országos gyakorlatoknak megfelelő észszerű
ajándékokat és szórakoztatást nyújtunk; de nem nyújtunk ilyen
jellegű ajándékokat vagy szórakoztatást, ha azok bármilyen módon
leköteleznék, vagy úgy tűnik, hogy leköteleznék az azokat elfogadó
személyt. Ön nem adhat olyan ajándékokat, amelyek ellentétesek az
alkalmazandó jogszabályokkal vagy a kedvezményezett vállalatának
szabályzatával.
• Ön nem nyújthat olyan szórakoztatást, amely a Vállalatot kínos
helyzetbe hozhatja, beleértve a jellegénél fogva megalázó vagy
kizsákmányoló szórakoztatást.
• Megköveteljük, hogy a Flex által igénybe vett valamennyi harmadik
fél betartsa az összes vonatkozó korrupcióellenes jogszabályt és a
vállalat feddhetetlenségi normáit.
• Ön nem hozhat üzleti döntéseket semmilyen szolgáltatás értékesítővel,
beszállítóval, ügyféllel vagy más üzleti partnerrel kapcsolatban olyan
személyes haszon alapján, amelyet közvetlenül vagy közvetve Önnek
ajánlanak vagy nyújtanak.

• Nem kérünk, nem követelünk és nem fogadunk el megvesztegetést
vagy kenőpénzt.
• Nem kínálunk és nem adunk megvesztegetést, kenőpénzt
vagy bármilyen vagyoni értéket – beleértve az ajándékot vagy
szórakoztatást – a szállítónak, ügyfélnek vagy üzleti partnernek a
címzett cselekedeteinek vagy döntéseinek helytelen befolyásolása
érdekében; és harmadik felet (például tanácsadót, ügynököt,
forgalmazót vagy üzleti partnert) sem veszünk igénybe arra, hogy ilyet
tegyen a Flex javára.
„Megvesztegetés” bármilyen vagyoni érték, beleértve a készpénzt,
az ajándékokat, a szórakoztatást vagy az üzleti figyelmességeket,
amelyeket azzal a szándékkal adtak meg, hogy helytelenül befolyásolják
egy másik fél tevékenységét vagy döntéseit annak érdekében, hogy
üzleti lehetőséget szerezzenek vagy tartsanak meg, illetve hogy
tisztességtelen üzleti előnyt szerezzenek.
„Kenőpénz” valamely pénzösszeg fizetése vagy bármilyen vagyoni érték
nyújtása jutalomként valamely üzleti lehetőség, vagy nem megfelelő
üzleti előny biztosításáért.
A Korrupcióellenes szabályzatota Jogi DMS portálon találja. Lásd még
a Kódex 3.3szakaszát: Ajándékok és üzleti szórakoztatás elfogadása;
a 4.4.szakaszát: Kormányzatokkal folytatott üzleti tevékenység; és a
5.2.szakaszát: Beszerzési gyakorlatok.
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6.3. Nem veszünk részt pénzmosásban vagy terrorista
tevékenységekben.
Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy elkerüljük a Flex erőforrásoknak
pénzmosás céljára történő felhasználását (pénzmosás a
bűncselekményből származó bevételek elrejtésének kísérlete, amelynek
célja, hogy a bevételek megfelelőnek vagy jogszerűnek tűnjenek).
Ebből a célból nem fogadunk el kifizetést olyan személytől, amely nem
a tranzakcióban résztvevő fél, amely a jogszabályok szerint jogosult
kifizetés teljesítésére.
Nem használjuk a Flex eszközeit terrorizmus vagy terrorizmushoz
kapcsolódó tevékenységek támogatására.

6.4. Jóváhagyást kérünk, mielőtt jótékonysági vagy
politikai hozzájárulásokat teszünk vagy lobbizásba
kezdünk a Flex nevében.
• Ön nem használhatja fel a Flex pénzeszközeit semmilyen politikai
jelölt vagy állami tisztséget viselő személy részére történő politikai
hozzájárulásra, előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül. A „politikai
hozzájárulás” magában foglalja a közvetlen és közvetett kifizetéseket,
kölcsönöket, előlegeket, betéteket vagy pénzajándékokat, illetve
bármely szolgáltatást. Magában foglalja továbbá, az előfizetéseket,
tagságokat, jegyeket, hirdetési felület megvásárlását, költségek
kifizetését, illetve valamely politikai szervezet alkalmazottainak, a
jelöltnek vagy az állami tisztviselőnek a javadalmazását.
• Ön bármilyen választása szerinti politikai hozzájárulást nyújthat a saját
pénze és ideje felhasználásával.
• Előzetes jóváhagyást kérünk a Jogi osztálytól, mielőtt bármilyen
lobbitevékenységet végeznénk a Vállalat nevében.

6.5. Betartjuk a nemzetközi kereskedelmet szabályozó
jogszabályokat.
6.5.1. Importálás és exportálás
• Importőrként pontosan írjuk le és osztályozzuk az árukat, valamint
pontosan jelöljük meg értéküket és származási országukat. Betartjuk
a helyi vámhatóság, és az egyéb kormányzati szervek importálásra
vonatkozó jogszabályait és szabályozásait is.
• Exportőrként betartjuk annak az országnak a jogszabályait, amelyből
a késztermékeinket, alkatrészeinket vagy technológiánkat szállítjuk,
valamint betartjuk az Amerikai Egyesült Államok exportjogszabályait,
függetlenül a szállítási országtól.

6.5.2. Bojkottok és korlátozott országok
• Nem folytatunk üzleti tevékenységet tiltott országokkal vagy
magánszemélyekkel, és semmilyen módon nem működünk együtt az
országok nem szankcionált külföldi bojkottjaival.
A Globális kereskedelmi megfelelőségről további információkat a
Globális kereskedelmi portálon talál.
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A szabályok be nem tartásának következményei
Mindannyian naponta szembesülünk kihívásokkal és nehéz döntésekkel. Mindannyian felelősek
vagyunk azért, hogy jó döntéseket hozzunk, és segítsünk a Flexnek a feddhetetlen és becsületes módon
történő üzleti tevékenységre vonatkozó elkötelezettsége betartásában. A Flex minden igazgatójától,
tisztségviselőjétől és alkalmazottjától elvárjuk, hogy betartsa az Üzleti magatartási és etikai kódexet,
és együttműködjön a vélt szabályszegések belső kivizsgálásában. A jogsértések következményekkel
járhatnak a Flex és annak igazgatói, tisztségviselői és alkalmazottai számára, többek között a
következőképpen:
• Üzleti lehetőségek és versenyelőny elvesztése, illetve munkahelyek elvesztése.
• Fegyelmi intézkedések, beleértve akár a munkaviszony vagy a Vállalattal fennálló egyéb kapcsolat
megszüntetését, összhangban az alkalmazandó jogszabályokkal és a Vállalat szabályzataival.
• Feljelentés a bűnüldöző szerveknél, és bármely egyéb megfelelő helyesbítő intézkedések.
• A következmények vonatkozhatnak minden olyan személyre, aki nem megfelelő magatartást
tanúsít, és minden olyan alkalmazottra is, aki engedélyezi a szabályszegést, nem tesz észszerű
lépéseket az ismert, nem megfelelő magatartás megakadályozására, vagy megtorlást alkalmaz
bármely olyan személy ellen, aki jóhiszeműen jelenti Kódexünk vagy szabályzataink esetleges
megsértését.
A Helyesbítő intézkedésekre, fegyelmi ügyekre és magatartásra vonatkozó szabályzatotaz Emberi
erőforrások portál „HR szabályzatok és irányelvek” szakaszában találja.
A Flex határozottan arra ösztönzi alkalmazottait, hogy a jelen Kódexben leírt jelentéstételi lehetőségeken
keresztül jelentsék a vállalati szabályzat bármely feltételezett megsértését. Ha olyan információt kap, vagy
úgy véli, hogy Flex, annak bármely igazgatója, tisztségviselője vagy alkalmazottja, illetve a Flex nevében
eljáró bármely személy megsértette az Üzleti magatartási és etikai kódexet vagy a jogszabályokat, Ön
kötelesazonnal jelenteni azt az 1.2. szakaszban leírt jelentéstételi lehetőségeken keresztül. Amint fentebb
említettük, ennek elmulasztása súlyos következményekkel járhat az Ön számára.

A Flexnél minden cselekedetünk az etika,
a feddhetetlenség és a kiváló teljesítmény
kultúráján alapszik. Üzleti magatartási
és etikai kódexünk útmutatóként
szolgál számunkra, amely segít abban,
hogy helyesen cselekedjünk minden
alkalommal és mindenhol, ahol csak
tevékenységet folytatunk.

