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3Előszók 

Tisztelt Kolléganők és Kollégák,

a Compliance szó a jogok és törvények betartására irányuló felelősséget jelenti. 

A Compliance mindannyiunkat érint, alkalmazottakat, vezetőket és 
üzleti partnereket egyaránt. Mindnyájunk viselkedése a professzionális 
hétköznapokban fontos szerepet játszik. Ezért mi, a vezetőség, úgy döntöttünk, 
hogy ebben a magatartási kódexben foglaljuk össze azokat az alapelveket, 
amelyeket mindannyian figyelembe kell vegyünk az etikailag kifogástalan 
magatartás érdekében az üzleti életben. A magatartási kódex iránymutató a 
hétköznapokban, és főleg a kritikus helyzetekben. 

Vezetői és családi vállalkozási minőségünkben azt szeretnénk, hogy nálunk egy 
olyan kultúrát éljünk meg, amelyben magától értetődő a szabályok betartása, 
viszont a kérdéseknek és kételyeknek is nyíltan hangot lehet adni.  Mindenki 
feladata ennek a kódexnek és a TRUMPF értékeinek megfelelően cselekedni. 
 
A Compliance a TRUMPF számára nem egy divatos szó, hanem egy felelősség, 
amit mindannyian minden nap vállalunk. Vezetőkként ezen értékek szerint 
cselekszünk, és mindent megteszünk, hogy a TRUMPF keretén belül mindenki 
hasonlóan járjon el. 

Szívből köszönöm Önöknek az elkötelezettségüket.

Nicola Leibinger-Kammüller
A vezetőség elnöke

A Compliance a TRUMPF számára 
olyan felelősség, melyet mindannyian 
viselünk. Nicola Leibinger-Kammüller



4 TRUMPF magatartási kódex



5Előszók 

Tisztelt Kolléganők, tisztelt Kollégák,

A Compliance a TRUMPF-nál egy közös elkötelezettséget jelent, a termékek 
és folyamatok példaértékű minőségével sikereket aratni, a hatályos szabályok 
megsértése nélkül. A hosszútávú siker titka a jogszabályok betartása a 
mindennapi munka során. 

Ennek alapja a TRUMPF magatartási kódex: Minden munkatársnőnek, 
munkatársnak és vezetőnek ismernie és mindennapi munkájában alkalmaznia 
kell a magatartási alapelveinket. 

Lehet azt kérdezi magában, honnan tudhatja, mihez tartsa magát? Nem kell 
sem az összes törvényt ismernie, és nem kell jogi szakértőnek sem lennie 
ahhoz, hogy megfelelően viselkedjen. Csak legyen éber és hallgasson a 
megérzéseire!

A vezetők példamutató magatartása rendkívüli hatással van. Semmi sem 
hatékonyabb, mint amikor a munkatársnőink és munkatársaink látják, hogy 
a TRUMPF vezetői a Compliance területén egy világos irányvonalat követnek. 
Ezért a vezetőknek kötelességük felelősségi területeiken ennek a magatartási 
kódexnek a betartását biztosítani. 

Ha sikerül közösen egy fenntartható Compliance kultúrát kialakítani, ez a 
legjobb megelőzés.

Mivel a TRUMPF megéli a Compliancet, és mindenki részt vesz ebben!

Peter Bokelmann
Chief Compliance Officer & Head of Corporate Law, Integrity & Risk
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901 Magatartási kódexünkről 

Miért van nekünk magatartási 
kódexünk?
A magatartási kódex a TRUMPF cég keretén 
belül mindenkinek cselekvési iránymutatóként 
szolgál a nemkívánatos eljárások elkerülése 
érdekében. Ezért az üzleti mindennapokra 
érvényes lényeges magatartási szabályokat 
mutatja be. Így kívánjuk biztosítani mindenki 
etikailag korrek és felelősségtudatos 
magatartását TRUMPF-nál. 

Kire érvényes a magatartási kódex?
A TRUMPF keretén belül mindenkinek – 
mindegy, milyen funkcióban, vagy a világ 
melyik részén – be kell tartania a magatartási 
alapelveket. Ezenkívül minden vezetőnek 
iránymutatást és támogatást kell nyújtania, 
hogy valamennyi munkatársnő és munkatárs 
a helyes döntéseket tudja meghozni és 
törvényesen járjon el. 

Magatartási 
kódexünkről 01
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02 Magatartási alapelveink
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Miről van szó?
A jogellenes magatartás nem áll a TRUMPF 
érdekében, mivel nem etikus, árt a 
hírnévnek és büntetéseket vonhat maga 
után. 

Alapelvünk
Megfelel alapvető értékeinknek, miszerint 
a jogokat és törvényeket betartjuk minden 
országban, ahol aktívak vagyunk. A 
jogellenesen cselekvő munkatársainknak 
tudatában kell lenniük annak, hogy ők 
maguk is felelősségre vonhatók. Ezért a 
törvényhű magatartás a munkatárs saját 
védelmére is szolgál. 

Legfőbb magatartási alapelv: 
Törvényhűen cselekszünk.

Mit jelent ez számomra?
 ■ Tájékozódom a felelősségi körömben 

érvényes előírásokról és betartom ezeket.
 ■ Kétség esetén felveszem a kapcsolatot 

felettesemmel, a leányvállalatom helyi 
Compliance Officerével, a Compliance 
Teammel, vagy az adott témában 
illetékes TRUMPF szakértővel.

Példa
Egy üzleti partner értékes karácsonyi 
ajándékot ad Önnek. 

Miért lehet ez kritikus? 
Lehet, hogy megvesztegetésről van 
szó. Akkor is, ha Ön úgy véli, hogy az 
ajándék nem vezet üzleti döntésének 
nem helyénvaló befolyásolásához, az 
ajándék értéke nem haladhatja meg az 
érvényes irányelvekben meghatározott 
irányértékeket. Kétség esetén utasítsa 
vissza az ajándékot. Amennyiben ez 
nem lehetséges, mivel például a konkrét 
helyzetben ez udvariatlanságnak tűnne, 
vagy túl komplikált lenne, értesíteni kell a 
vezetőséget és meg kell beszélni a további 
eljárást. Az átláthatóság a legfőbb prioritás. 
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Magatartásunk a vállalat tagjaként: 
Vállalati felelősséget vállalunk. 

Emberi jogok

Miről van szó?
Az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata határozza meg a nemzetközi 
közösség követelményeit és elvárásait 
az emberi jogok tiszteletben tartására és 
betartására vonatkozóan. 

Alapelvünk
Tiszteletben tartjuk, védjük és támogatjuk 
az emberi jogok védelmére világszerte 
érvényes előírásokat. Valamennyi emberi 
jog egyenértékűségének ellenére a TRUMPF 
számára a következő jogok különösen 
fontosak:

 ■ Az esélyegyenlőség joga, valamint a non-
diszkrimináció joga

 ■ A gyermekmunka és a kényszermunka 
bármilyen formájának tiltása

 ■ A véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának joga, valamint a szakmai 
szervezetek alapításának és az ezekhez 
való csatlakozás joga

 ■ Az egészséghez és biztonsághoz, 
valamint a munka- és társadalmi 
szabványokhoz való jog

Ez nem csak a TRUMPF keretén belüli 
együttműködésre érvényes, hanem 
természetesen az üzleti partnereink és a 
velük szemben tanúsított magatartásra is. 

Mit jelent ez számomra?
 ■ Betartom az esélyegyenlőség és egyenlő 

bánásmód alapelveit. Senkit sem 
diszkriminálok és nem tűrök el nemen, 
bőrszínen, nemzetiségen, politikai 
meggyőződésen, etnikai vagy szociális 
származáson, valláson, koron, szexuális 
irányultságon vagy egyéb okon alapuló 
semmilyen diszkriminálást. 

 ■ Amennyiben az emberi jogok 
megsértésére való utalásokat tapasztalok 
szakmai környezetemben, gondoskodom 
róla, hogy a megszegéseket 
megakadályozzam vagy megállítsam. 
Szükség esetén a Compliance Teamhez 
fordulok.

Példa
Ön a beszerzési osztályon dolgozik, és 
bejelentéseket kap arra vonatkozóan, 
hogy egy alvállalkozó a gyermekmunkát 
is megtűrő kongói bányákból származó 
aranyat használ. 

Miért lehet ez kritikus? 
Egy ilyen eljárás nem felel meg a TRUMPF 
értékrendszerének. Ellenőrizni kell az 
ehhez az üzleti partnerhez fűződő 
üzleti kapcsolatokat, és szükség esetén 
intézkedéseket kell ezekből levezetni. 
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Miről van szó?
Az eljövendő generációkért érzett 
felelősség alapján TRUMPF fő feladatának 
tekinti az energia, anyagok és erőforrások 
megfontolt kezelését és lehetőleg a 
környezetre gyakorolt negatív hatások 
elkerülését. 

Alapelvünk
A TRUMPF egy világszerte vezető 
technológiai vállalat. Termékeinkre 
és folyamatainkra vonatkozó magas 
követelményeink az energia- és 
erőforráshasználatra is kiterjednek. Ezért 
ambiciózus, globális környezetvédelmi 
célokat tűzünk ki magunk elé, és 
klímastratégiánkkal támogatjuk 
a nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás célkitűzéseit. Ezért fontos 
főként az erőforrás-használat hosszútávú 
csökkentése, valamint a hatékony 
technológiák alkalmazása és létrehozása. 
Célunk, hogy tevékenységeink minimális 
környezetszennyezéssel járjanak. 

Mit jelent ez számomra?
 ■ Mindennapi munkám során takarékosan 

és fenntarthatóan bánok az 
erőforrásokkal és az energiával.

 ■ Tevékenységem keretén belül 
figyelembe veszem a környezetvédelmi 
szempontokat, ahol ez lehetséges.

Magatartásunk a vállalat tagjaként: 
Vállalati felelősséget vállalunk. 

Környezet

Önnek van egy ötlete, hogyan lehetne 
még jobban csökkenteni az erőforrás-
használatot az Ön területén? 

Értesítse felettesét és a 
fenntarthatóság témában illetékes 
TRUMPF szakértőt az Ön ötletéről. 
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Magatartásunk a vállalat tagjaként: 
Vállalati felelősséget vállalunk. 

Adományozás és szponzorálás

Miről van szó?
A TRUMPF egy családi vállalat, mely hosszú 
távon gondolkodik és felelősségteljesen 
cselekszik. Ebből a meggyőződésből 
kiindulva a TRUMPF egyrészt adományokat 
nyújt, azaz önkéntes alapú juttatásokat, 
ellenszolgáltatás nélkül, hogy 
többletértéket generáljon mindnyájunk, 
valamint a társadalom számára. Másrészt 
a TRUMPF szponzorálásokat ad, azaz 
szerződéses megállapodás alapú 
juttatásokat, amivel a TRUMPF saját vállalati 
érdekeit követi reklám vagy népszerűsítés 
céljából. 

Alapelvünk
A TRUMPF cégnél az adományozás és 
a szponzorálás csak a jogszabályoknak 
megfelelően történik. Ez vonatkozik 
úgy az adományozás és szponzorálás 
szempontjából szóba jövő témakörökre, 
mint az átvevők, illetve a támogató 
partnerek kiválasztására és az eljárásra, 
amit minden egyénnek be kell tartania 
az adományozás és szponzorálás keretén 
belül. A cél egy egységes stratégia 
biztosítása és a TRUMPF hírnevének 
védelme a nyilvánosság előtt. 

Mit jelent ez számomra?
 ■ Egy tervezett adományozás vagy 

szponzorálás esetén betartom az 
adományozási és szponzorálási 
intézkedésekre vonatkozó 
szabályozásokat. 

 ■ Kérdések esetén felveszem a kapcsolatot 
felettesemmel, a leányvállalatom 
helyi Compliance Officerével, vagy az 
adományozás és szponzorálás témában 
illetékes TRUMPF szakértővel.

Példa
Egy múzeum adománygyűjtője 
szponzorálást kér a tavaszra tervezett 
kiállításhoz, illetve egy ügyfél adományt  
kér egy sportegyesület számára.  

Miért lehet ez kritikus? 
Adójogi, jogi és TRUMPF belső előírásokat 
nem lehetett betartani, ha előtte az 
adományozás és szponzorálás témában 
illetékes TRUMPF szakértővel nem 
tisztáztuk, hogy egy szponzorálás, illetve 
adományozás lehetséges-e, illetve milyen 
módon lehetséges.
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Magatartásunk a vállalat mindennapjaiban: 
Mindig integritással cselekszünk.
 
Antikorrupció

Miről van szó?
Korrupciónak számít egy bizalmas állással 
való mindennemű visszaélés saját előnyök 
megszerzésére. Ez szubjektív okokból 
fakadó döntésekhez vezet, torzítja a 
versenyt és ezáltal árt a vállalatnak. Ezért a 
korrupció elfogadhatatlan.  

Alapelvünk
Elutasítjuk a korrupciót. Nem szavatolunk 
üzleti partnereinknek megengedhetetlen 
előnyöket, és nem is fogadunk el ilyeneket. 
Viselkedésünk mindig átlátható, hogy 
a korrupciónak még csak a gyanúja se 
merülhessen fel. 

Mit jelent ez számomra?
 ■ Soha nem vesztegetek meg másokat, 

és soha nem hagyom magam 
megvesztegetni. 

 ■ Kétség esetén felveszem a kapcsolatot 
felettesemmel, a leányvállalatom 
helyi Compliance Officerével vagy a 
Compliance Teammel.

 ■ Ha korrupcióra való utalásokat kapok, 
azonnal jelentem ezeket.

Példa
Ön a TRUMPF értékesítési osztályán 
dolgozik és egy közvetítőt szeretne 
megbízni. A közvetítő felajánlja Önnek a 
támogatását a jutalékokról szóló írásbeli 
megállapodás nélkül - merthogy ez így 
sokkal rugalmasabb.

Az ilyen eljárás nem lenne korrekt.
A jutalékok és díjak kereskedők, 
közvetítők vagy tanácsadók felé egy 
írásbeli megállapodást feltételeznek, 
csak a megengedett és ténylegesen 
nyújtott szolgáltatásokért fizethetők ki, és 
megfelelő arányban kell lenniük ezekkel a 
szolgáltatásokkal. 
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Magatartásunk a vállalat mindennapjaiban: 
Mindig integritással cselekszünk.

Ajándékok, meghívások és egyéb juttatások

Miről van szó?
Ajándékok, meghívások és egyéb juttatások 
elfogadása és nyújtása üzleti partnerektől 
és hivatalos személyektől, illetve ezek 
felé, mint ellenszolgáltatás bőkezű 
kedvezményekért tilos. De: Az udvariasság 
és vendégszeretet szokásos jelei vagy egy 
üzleti partner általános nagyrabecsülése 
megengedettek. Mindemellett a drága 
vagy titkos juttatások alapvetően gyanúsak, 
és államügyészségi vizsgálatokat vonhatnak 
maguk után. 

Alapelvünk
Ajándékok, meghívások és egyéb juttatások 
az általánosan elfogadott etikai normák 
keretein belül megengedettek, azonban 
soha sem szabad ezeket úgy nyújtani vagy 
elfogadni, hogy azok nem helyénvaló 
befolyásolásként legyenek értelmezhetők. 
A hivatalos személyekkel kapcsolatban 
különösen korlátozottan kell eljárni. Be kell 
tartani a megfelelő irányelveket. 

Mit jelent ez számomra?
 ■ Megismerkedem a megfelelő irányelvekkel 

és szigorúan betartom azokat. 
 ■ Ellenőrzöm, hogy az ajánlattevő vagy az 

átvevő hivatalos személy-e. 
 ■ Kétség esetén felveszem a kapcsolatot 

felettesemmel, a leányvállalatom 
helyi Compliance Officerével, vagy a 
Compliance Teammel.

Példa
Ön a TRUMPF beszerzési osztályán 
dolgozik. Egy szállító meghívja Önt az 
éves tapasztalatcserére egy hétvégére 
egy hotelbe. Szombatra a program 
bőséges szabadidős programot ígér, míg a 
tapasztalatcsere a vasárnapi elutazás előtti 
utolsó órára van ütemezve. 

Miért lehet ez kritikus? 
A tapasztalatcsere beszerzők és 
szállítók között szokásos. Azonban a 
javasolt napirend a hangsúlyt a bőséges 
szabadidős programra és a hotelben 
tartózkodásra fekteti. Ezzel szemben a 
szakmai vonatkozás a háttérbe szorul. Ez a 
megvesztegetés és a megvesztegethetőség 
benyomását keltheti. Ezért utasítsa el ezt a 
meghívást. 
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Magatartásunk a vállalat mindennapjaiban: 
Mindig integritással cselekszünk.

Érdekkonfliktusok elkerülése

Miről van szó?
Potenciális érdekkonfliktusról beszélünk 
akkor, amikor egy TRUMPF munkatárs 
személyes érdekei ellentmondásba kerülnek 
vagy kerülhetnek a TRUMPF érdekeivel. 
Érdekkonfliktusok főleg egy TRUMPF 
munkatárs melléktevékenységeiből 
vagy egy TRUMPF munkatárs és üzleti 
partnerek közötti személyes kapcsolatokból 
adódhatnak. 

Alapelvünk
Szigorúan elválasztjuk az üzleti és 
személyes érdekeket, és a TRUMPF cégnél 
végzett tevékenységünket nem használjuk 
személyes előnyök megszerzésére. 

Mit jelent ez számomra?
 ■ Elkerülöm már az érdekkonfliktus 

látszatát is, és feltárok felettesemnek 
minden látszólagos vagy tényleges 
érdekkonfliktust. 

 ■ Nem bízom meg a TRUMPF üzleti 
partnereit magáncélból.

 ■ Nem részesítek előnyben üzleti 
partnereket személyes érdekből. 

 ■ Egy melléktevékenység elkezdése előtt 
vagy egy versenytársban, ügyfélben vagy 
szállítóban szerzett anyagi részesedés 
előtt megszerzem felettesem és a HR 
jóváhagyását. 

 ■ Kétség esetén felveszem a kapcsolatot 
felettesemmel, a leányvállalatom 
helyi Compliance Officerével, vagy a 
Compliance Teammel.

Példa
Tevékenysége során több szállító ajánlatát 
ellenőrzi. Megállapítja, hogy a legjobb 
ajánlat egy jó barátja cégétől származik.

Miért lehet ez kritikus? 
Itt fennáll a veszély, hogy Ön a 
magánjellegű érdekeket a TRUMPF érdekei 
elé állítsa. Azonban az üzleti és az egyéni 
érdekeket szigorúan el kell választani.  Ezért 
értesítse felettesét a helyzetről és vonja ki 
magát a döntéshozatalból, hogy már az 
érdekkonfliktus látszatát is elkerülje.
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Magatartásunk a vállalat mindennapjaiban: 
Mindig integritással cselekszünk.

Tisztességes verseny

Miről van szó?
A tisztességes és szabad versenyt a 
hatályos verseny- és kartelltörvények 
védik. Ezek biztosítják, hogy a piacon nem 
történnek versenytorzulások a verseny 
nem megengedett korlátozásai által. 
Tilosak különösen az ár- és feltételrögzítő 
megállapodások, a piacok, ügyfelek 
vagy területek felosztása, vagy az 
üzleti stratégiák egyeztetése. Ebből a 
szempontból nem megengedettek nem 
csak a kifejezett összejátszások, hanem 
az összeegyeztetett magatartások sem. E 
tilalmak megszegését a versenyfelügyeleti 
szervek következetesen követik, és jelentős 
bírságokat és büntetéseket vonhatnak 
maguk után. 

Alapelvünk
Nem egyeztetünk versenytársainkkal  
a versenymagatartásunkat illetően,  
hanem kizárólag a szabad verseny 
szellemében kötünk üzleteket. Betartjuk  
a versenyvédelmi törvényeket. 

Mit jelent ez számomra?
Soha nem beszélek versenytársakkal a 
következőkről:

 ■ Árak és azok feltételei
 ■ Piac-, ügyfél- vagy területfelosztások
 ■ Kiírásokon való részvétel vagy nem-

részvétel
Kétség esetén felveszem a kapcsolatot 
felettesemmel, a leányvállalatom helyi 
Compliance Officerével, vagy a Compliance 
Teammel.

Miért lehet ez kritikus? 
Egy ilyen beszélgetés a hatályos verseny- 
és kartelltörvények megszegését jelentheti 
és a TRUMPF számára drasztikus 
következményei lehetnek. Azonnal és 
félreérthetetlenül adja beszélgetőpartnere 
tudtára, hogy nem fog beszélni vele erről 
a témáról. Szakítsa félbe a beszélgetést, 
dokumentálja azt, és értesítse a Compliance 
Teamet. 

Példa
Egy vásáron beszélgetésbe elegyedik 
egy versenytárs egyik munkatársával. 
Beszélgetőpartnere megpróbál árakra 
vonatkozó információkat kiszedni Önből. 
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Magatartásunk a vállalat mindennapjaiban: 
Mindig integritással cselekszünk.

Korrekt könyvvitel 

Miről van szó?
Az információkról munkánk során 
készített szinte valamennyi összeállítás 
egy feljegyzés. A szabályszerű feljegyzések 
például a stratégiafejlesztést vagy 
előrejelzések összeállítását, valamint 
a tervezést, vezérlést és ellenőrzést 
szolgálják. Ezenkívül a szabályszerű 
feljegyzések segítenek felépíteni és 
megtartani az állami szervezetek, a 
nyilvánosság és az üzleti partnereink 
bizalmát. Ebből a szempontból 
kereskedelmileg és adójogilag 
elengedhetetlenek. 

Alapelvünk
Könyveink és feljegyzéseink vezetése 
teljes, korrekt, kellő időben történik, 
tárgyilagosan hozzárendelt és a 
törvényes keretfeltételeknek megfelelő. 
Ragaszkodunk a helyes adatokhoz és az 
objektív kifejezésmódhoz. 

Mit jelent ez számomra?
 ■ Helyesen, teljesen és kellő időben 

dokumentálok minden üzleti eseményt. 
 ■ Nem jegyzek fel helytelen adatokat.
 ■ Nem manipulálom a feljegyzéseket, vagy 

nem hagyok ki információkat ahhoz, 
hogy egy folyamatot más fényben 
tüntessek fel.

 ■ Helyesen jegyzem fel a munkaidőmet, és 
aktualizálom a személyes adataimat. 

 ■ Kétségek esetén felveszem a kapcsolatot 
felettesemmel, a leányvállalatom helyi 
Compliance Officerével, a Compliance 
Teammel, vagy az illetékes TRUMPF 
szakértővel.

Példa
Egy megrendelt gép számlája ki lett már 
állítva az ügyfélnek, és december 20-án el 
lett könyvelve. Azonban ahhoz, hogy a 
vásárláshoz támogatást kapjon, az ügyfél 
azt szeretné, hogy az eredeti számlát 
stornózzuk és új számlát állítsunk ki január 
24-i dátummal.

Kérjük, mellőzze az ilyen eljárást. Nem 
a tényeknek megfelelő feljegyzések súlyos, 
a fent említett példában akár büntetőjogi 
következményekkel is járhatnak. 
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Magatartásunk a vállalat mindennapjaiban: 
Mindig integritással cselekszünk.

Adó- és vámhatározatok 

Miről van szó?
Az adó egy fontos hozzájárulás egy 
működő államhoz. Az adójogszabályok 
közé sorolhatók többek között a 
társasági adóra, bérterhekre és forgalmi 
adóra vonatkozó szabályozások, míg 
a vámhatározatokhoz többek között a 
termékek importálásakor esedékes vámok 
tartoznak. Az adó- és vámjogi előírások 
betartása bizalmat ébreszt az üzleti 
partnerekben, a pénzügyi hatóságokban 
és a nyilvánosságban. Ezen rendelkezések 
betartását a hatóságok rendszeresen 
ellenőrzik. Megsértés esetén jelentős 
szankciók szabhatók ki. 

Alapelvünk
Betartjuk a hatályos adó- és vámjogi 
előírásokat. Ehhez az szükséges, hogy a 
befizetendő adókra és vámokra vonatkozó 
nyilatkozatot helyesen és időben leadjuk, 
valamint a megállapított adókat és 
vámokat rendesen befizessük. 

Mit jelent ez számomra?
 ■ Ha bizonytalan vagyok, kikérem a TRUMPF 

adó- és vámhatározatok témában illetékes 
szakértőjének a véleményét. 

 ■ Adó- vagy vámjogi előírások lehetséges 
megsértésére utaló jelek esetén 
felveszem a kapcsolatot felettesemmel, 
a leányvállalatom helyi Compliance 
Officerével, a Compliance Teammel, vagy 
az illetékes TRUMPF szakértővel. 

Tisztázza az ügyféllel, hogy a TRUMPF nem 
tud a szerződésben megállapodott összeg 
alatti értékre számlát kiállítani. Ellenkező 
esetben a TRUMPF bűnrészes lenne az 
adócsalásban. 

Példa
Egy ügyfél, aki saját maga importálja a 
gépet, megkér minket, hogy import céljából 
egy alacsonyabb összeget számlázzunk ki, 
mint az általunk leszámlázott érték. Állítólag 
alacsonyabb értéken tudja importálni a 
gépet.
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Magatartásunk a vállalat mindennapjaiban: 
Mindig integritással cselekszünk.

Külgazdasági jog és exportellenőrzés 

Miről van szó?
A külgazdasági előírások betartása egy 
világszerte aktív cég számára, mint amilyen 
a TRUMPF, alapvető. A külgazdasági 
előírások a termékek, technológiák és 
szoftverek exportálásakor betartandók. 
Az, hogy szükséges-e engedély, vagy akár 
fennáll-e tilalom, alapjában véve attól 
függ, hogy mit, hova, kinek szállítanak és a 
terméket milyen alkalmazási célra szánták. 
Ennek megfelelően ellenőrzik a fennálló 
embargókat, szankciós listákat, valamint a 
kettős felhasználású (dual-use) termékek 
végső felhasználását. 

Alapelvünk
Betartjuk az összes, határokon túlnyúló 
kereskedelemre érvényes előírást. Ez 
mindenekelőtt a fennálló import- és 
export korlátozások betartására, valamint 
a szükséges engedélyek megszerzésére 
vonatkozik. 

Mit jelent ez számomra?
 ■ Ha bizonytalan vagyok, kikérem 

a TRUMPF külgazdasági jog és 
exportellenőrzés témában illetékes 
szakértőjének a véleményét. 

 ■ Külgazdasági előírások lehetséges 
megsértésére utaló jelek esetén 
felveszem a kapcsolatot felettesemmel, 
a leányvállalatom helyi Compliance 
Officerével, a Compliance Teammel,  
vagy az illetékes TRUMPF szakértővel.

Példa
Kérés érkezik egy potenciális ügyféltől, 
az Ön tudomása szerint embargóval 
rendelkező országba történő lézergép 
szállítása iránt. 

Tisztázza a TRUMPF külgazdasági jog 
és exportellenőrzés témában illetékes 
szakértőjével, milyen export korlátozások 
érvényesek a szóban forgó országra. 
Végső tisztázás előtt ne kössön olyan 
szerződéseket, amelyek a TRUMPF céget 
ebbe az országba történő exportálásra 
kötelezik. 
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Magatartásunk a vállalat mindennapjaiban: 
Mindig integritással cselekszünk.

Pénzmosási és terrorfinanszírozási tilalom

Miről van szó?
A világ szinte minden országában 
pénzmosási és terrorfinanszírozási tilalom 
van életben. Pénzmosás minden olyan 
tranzakció, mely leplezni hivatott az 
illegálisan megszerzett pénzek eredetét 
ahhoz, hogy legális pénzügyi- és gazdasági 
körfolyamatok részévé tegyék ezeket. 
Illegális pénz például megvesztegetési 
kifizetésekből ered. Terrorfinanszírozás 
áll fenn, amikor pénzt vagy egyéb 
törvényes vagyonértékeket terroristák, 
illetve terrorszervezetek rendelkezésére 
bocsátanak terrorista cselekedetek 
végrehajtása céljából. Úgy a pénzmosás, 
mint a terrorfinanszírozás jelentős 
büntetéseket vonhat maga után. 

Alapelvünk
Betartjuk a törvényi előírásokat. 
Célunk csak olyan komoly partnerekkel 
üzleti kapcsolatokat ápolni, akik 
úgyszintén betartják a pénzmosásra 
és terrorfinanszírozásra vonatkozó 
szabályozásokat. 

Mit jelent ez számomra?
 ■ Megismerkedem a mérvadó irányelvekkel 

és szigorúan betartom azokat. 
 ■ Pénzmosás vagy terrorfinanszírozás 

gyanúja esetén azonnal felveszem 
a kapcsolatot felettesemmel, a 
leányvállalatom helyi Compliance 
Officerével, vagy a Compliance Teammel.

Miért lehet ez kritikus? 
Ilyen módon a TRUMPF bűnrészes 
lehetne adócsalásban, és adott esetben 
hozzájárulhatna illegálisan megszerzett 
pénzek eredetének leplezéséhez is. Ezért 
egy ilyen kérés magyarázatot igényel. 
Ne fogadja el minden további nélkül 
a javaslatot, hanem kérdezze meg a 
szállítót, miért nem szeretne magyarországi 
számlára történő átutalást. Egyeztessen a 
Compliance Teammel a további eljárásról. 

Példa
Egy magyarországi székhellyel rendelkező 
szállító számlájának kielégítését egy 
belgiumi számlára kéri. 
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Magatartásunk a vállalat mindennapjaiban: 
Mindig integritással cselekszünk.

Munkabiztonság 

Miről van szó?
Amellett, hogy a munkabiztonság 
elsődleges prioritása valamennyi munkatárs 
testi épsége, jelentős befolyást gyakorol a 
termelékenységre és a minőségre, valamint 
a TRUMPF nyilvános arculatára és az 
ügyfelek márkába vetett bizalmára is. 
A legtöbb balesetet az emberi magatartás 
okozza. Ezért minden munkatárs hozzájárul 
a munkabiztonsághoz és a balesetek 
elkerüléséhez azáltal, hogy sem magát, 
sem másokat nem veszélyeztet.

Alapelvünk
Kétség esetén mindig a biztonság élvez 
előnyt.

Mit jelent ez számomra?
 ■ Felismerem a veszélyforrásokat és 

figyelmesen, rendszeresen kiértékelem 
munkakörnyezetemet.

 ■ Minden típusú nem biztonságos 
helyzetet, majdnem bekövetkező és 
bekövetkezett bale setetbejelentek.

 ■ Kétség esetén felveszem a kapcsolatot 
felettesemmel, a leányvállalatom helyi 
Compliance Officerével, a Compliance 
Teammel, vagy az illetékes TRUMPF 
szakértővel.

Példa
Ön szerviztechnikus és az ügyfélnél egy 
szerszámgépet telepít. Előre nem látható 
körülmények miatt a telepítés tovább tart 
az elvártnál. Az ügyfél veszélyeztetve érzi 
időtervét és nyomást gyakorol Önre a 
befejezés kapcsán, arra kérve Önt, hogy 
kevésbé kínosan pontosan tartsa be a 
biztonsági előírásokat. 

Értesítse felettesét erről a helyzetről. 
Dolgozzon nyugodtan tovább. Tartsa be 
következetesen a biztonsági előírásokat és 
mindig a biztonságot részesítse előnyben a 
határidőkkel szemben.
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Magatartásunk a vállalat mindennapjaiban: 
Mindig integritással cselekszünk.

Product Compliance 

Miről van szó?
Mindenkinek, aki termékeket hoz 
forgalomba, magas biztonsági előírásokat 
kell teljesítenie. Csak így szavatolható, 
hogy rendeltetésszerű használat esetén 
a termék biztonságos, és nem jelent 
egészségre, biztonságra és környezetre 
nézve semmilyen veszélyt. 

Alapelvünk
Magas követelményeink vannak a 
termékeink biztonságát illetően. 
Termékeinket és azok biztonsági 
koncepcióit a technológia mindenkori 
állásának megfelelően fejlesztjük ki. 
Nyomon követjük termékeinket világszerte 
a piacokon. Az esetlegesen felmerülő 
rendellenességek esetén megfelelő 
intézkedéseket foganatosítunk. 

Mit jelent ez számomra?
 ■ Amennyiben megállapítom, hogy 

termékeink veszélyt okozhatnak, vagy az 
előírásokat nem tartják be, reagálok. 

 ■ Kétség esetén felveszem a kapcsolatot 
felettesemmel és a Product Compliance 
témában illetékes TRUMPF szakértővel.

Az ilyen eljárás nem lenne korrekt. 
Megállapodás útján sem helyezhetek 
hatályon kívül kötelező jogszabályokat. 
Minden Brazíliában forgalmazott gépre 
kötelezően érvényes a gépekről szóló 
brazíliai irányelv. 

Példa
Ön a TRUMPF értékesítési osztályán 
dolgozik és egy amerikai cég részére 
kíván gépet eladni. Az ügyfél a gépet 
Brazíliában szeretné használni. Az ügyfél le 
szeretne mondani a gépekről szóló brazíliai 
irányelvről és a specifikációkra és a cég 
belső előírásaira vonatkozik. 
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Magatartásunk a vállalat mindennapjaiban: 
Mindig integritással cselekszünk.

Adatvédelem

Miről van szó?
Az adatvédelem célja megvédeni az 
egyéneket személyes adataik önkényes 
kezelésétől. Személyes természetű 
minden olyan adat, amely egy személy 
közvetlen vagy közvetett azonosítását 
teszi lehetővé. A személyes adatok 
feldolgozására és egyéb felhasználására 
speciális jogszabályok érvényesek. Ezek 
szerint a személyes adatokat kizárólag 
a megjelölt célra szabad felhasználni. 
Ezenkívül felhasználásukhoz az érintett 
személy beleegyezése vagy egyéb jogalap 
szükséges.

Alapelvünk
Kollégáink, üzleti partnereink és egyéb 
érintett egyének személyes adatait 
felelősségteljesen és bizalmasan kezeljük. 
A személyes adatokat kizárólag azokra a 
célokra használjuk fel, amelyekre azokat 
rendelkezésünkre bocsátották.

Mit jelent ez számomra?
 ■ Megismerkedem a szervezet 

érvényes adatvédelmi irányelveivel és 
szabályrendszereivel.

 ■ A személyes adatokat kizárólag célhoz 
kötötten és beleegyezés vagy egyéb 
jogalap alapján dolgozom fel.

 ■ Kétség esetén egyeztetek a 
felettesemmel, a helyi adatvédelmi 
koordinátorral saját leányvállalatomban 
vagy az adatvédelmi csapattal.

Példa
Ön megállapította, hogy osztályában 
minden kollégája időadatát láthatja.

Az időadatok esetében is személyes 
adatokról van szó, mivel itt szerepel a 
kollégák neve és egyéb ismertetőjele, mely 
az egyén azonosítását lehetővé teszi. Ebben 
az esetben gondoskodni kell róla, hogy 
csak felettese, illetve az idő-adminisztrátor 
láthassa az adatokat. 
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Magatartásunk a vállalat mindennapjaiban: 
Mindig integritással cselekszünk.

Titoktartás

Miről van szó?
Olyan technológiai vállalatként, amelynek 
magas a ráfordítása kutatás és fejlesztés 
területén, a TRUMPF rendkívül nagy 
hangsúlyt fektet találmányainak, üzemi- és 
üzleti titkainak és műszaki know-how-
jának védelmére. Azonban a nem műszaki 
információk (pl. terjesztési adatok vagy 
beszerzési árak) is lehetnek értékes üzleti 
titkok. 

Alapelvünk
Az érzékeny információkat különösen 
gondosan kezeljük. Gondoskodunk róla, 
hogy a bizalmas információk nem kerülnek 
illetéktelen harmadik fél tulajdonába. 
Ez az üzleti partnereinktől kapott 
bizalmas információkra is vonatkozik. 
Amennyiben rendkívüli körülmények miatt 
(pl. ügyfél érzékeny fejlesztési projektje 
vagy felvásárlások) speciális titoktartás 
szükséges, ezt a kollégákkal szemben is 
betartjuk. 

Mit jelent ez számomra?
 ■ A TRUMPF és az üzleti partnerek érzékeny 

információit gondosan kezelem, és nem 
továbbítom illetéktelenül.

 ■ Betartom az érvényben lévő, üzleti 
partnereinkkel kötött titoktartási 
megállapodásokat. 

 ■ Az érzékeny információkat csak olyan 
személyekkel közlöm, akiknek ezeket 
feltétlenül ismerniük kell. 

 ■ A nyilvánosság előtt (pl. szolgálati utakon, 
közösségi médiákban, egyéb nyilvános 
helyeken) rendkívül figyelmes vagyok az 
érzékeny információk kezelését illetően. 

Meg kell bizonyosodnia afelől, hogy 
illetéktelen személyek nem szerezhetnek 
tudomást ezekről a bizalmas 
információkról. Ez megsértené az aláírt 
titoktartási megállapodást és veszélyeztetné 
az ügyféllel ápolt kapcsolatot. 

Példa
Egy ügyfél bizalmas információkat küldött 
Önnek egy közös projekt kapcsán. Ön 
éppen úton van ehhez az ügyfélhez, és a 
villamoson még egyszer át akarja nézni a 
dokumentumokat.
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Magatartásunk a vállalat mindennapjaiban: 
Mindig integritással cselekszünk.

Cyber Biztonság 

Miről van szó?
A Cyber Biztonság (információbiztonság, 
IT biztonság és termékbiztonság) célja 
a TRUMPF céget, üzleti partnereit, 
ügyfeleit és munkatársait megvédeni a 
veszteségektől. Míg az információbiztonság 
és az IT biztonság műszaki rendszereinket 
és információinkat védi, a termékbiztonság 
termékeinket védi a kibernetikai 
támadásoktól és az ezektől függő 
kiesésektől. 

Alapelvünk
Magas követelményeink vannak a 
biztonságot illetően, és ennek megfelelően 
cselekszünk. 
Felelősségtudatosan kezeljük a TRUMPF 
cégre, ügyfelekre, üzleti partnerekre, 
termékekre és kollégákra vonatkozó 
információkat. Megállapítjuk az 
információvédelmi szükségletet üzleti 
folyamatainkra és termékeinkre 
vonatkozóan, és megfelelő műszaki és 
szervezeti biztonsági intézkedéseket 
ültetünk a gyakorlatba.

Mit jelent ez számomra?
 ■ Megismerkedem a Cyber Biztonság 

érvényes irányelveivel és az elvárásoknak 
megfelelően cselekszem. 

 ■ Amennyiben megállapítom, hogy 
veszélypotenciál áll fenn, vagy a 
biztonság szempontjából fontos 
előírásokat sértettek meg, reagálok és 
értesítem az illetékes kapcsolattartót. 

 ■ A termékek, rendszerek vagy 
alkalmazások fejlesztése során a 
legkorszerűbb biztonság technológia 
előírásokat követem, és standardizált 
komponenseket használok az érzékeny 
információk védelme érdekében. 

 ■ Kétség vagy bizonytalanság esetén 
egyeztetek a felettesemmel. Ezenkívül 
kérdések esetén a Cyber Security 
kapcsolattartójához fordulok. 

Példa
Ön projektvezető, és feladatának végzése 
során üzleti folyamatokat módosít 
felhőalapú eszköz használatával. 

Ehhez Önnek az illető folyamat 
tulajdonosával együtt információbiztonsági 
kockázatelemzést kell végeznie. Át kell  
ültetnie a gyakorlatba a megfelelő műszaki, 
valamint szervezeti intézkedéseket is. A  
szervezeti intézkedéseket az 
információbiztonsági koordinátorral, 
a műszaki intézkedéseket az IT 
kapcsolattartóval, az adatvédelmi 
intézkedéseket az adatvédelmi 
koordinátorral, illetve -menedzserrel 
beszélje meg. 
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Magatartásunk a vállalat mindennapjaiban: 
Mindig integritással cselekszünk.

Vállalati tulajdon

Miről van szó?
Anyagi és immateriális vagyonértékek, 
mint az üzemi eszközök, termékek, 
szolgáltatások vagy know-how alapvető 
fontosságúak üzleti céljaink eléréséhez. 

Alapelvünk
A TRUMPF anyagi és immateriális javaival 
felelősségtudatosan bánunk. A TRUMPF 
eszközeit nem használjuk vállalatidegen 
célokra, kivéve, ha ez kifejezetten 
engedélyezett. 

Mit jelent ez számomra?
 ■ Elkerülöm a szükségtelen költségeket.
 ■ Gazdaságosan kezelem a TRUMPF 

tulajdonát.
 ■ Az üzleti döntéseket kereskedelmileg 

elfogadható haszon- és kockázatelemzések 
alapján hozom meg.

 ■ Kétségek esetén felveszem a kapcsolatot 
felettesemmel, a leányvállalatom helyi 
Compliance Officerével, a Compliance 
Teammel, vagy az illetékes TRUMPF 
szakértővel.

A cégtulajdont, mint járművek vagy 
irodaszerek, mobiltelefonok és laptopok, 
elvileg csak vállalati célból használjuk. 
Kivétel, ha a vállalati erőforrások 
magánhasználatát a vállalati szabályozások 
kifejezetten jóváhagyják. Ezért vállalati 
tulajdon magánhasználata előtt ellenőrizze, 
hogy az engedélyezett-e. 

Példa
Az Ön barátja költözni készül 
hétvégén. Megkérdi Önt, hogy TRUMPF 
alkalmazottként tud-e neki vállalati járművet 
szervezni a gépjármű-iállományból. 
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Compliance e-mail cím
Compliance témákban, beleértve a 
Compliance gyanús esetek bejelentését, 
a következő e-mail címen kereshet fel 
bennünket:

compliance@trumpf.com

A Compliance e-mail címen keresztül a 
Compliance gyanús esetekre való utalások 
és kérdések a Compliance Teamhez jutnak. 
A bejelentő vagy a kérdező azonosságát 
bizalmasan kezeljük, kivéve, ha tudatosan 
hamis tényeket vagy vádakat közöl.

Minden munkatársnak törekednie 
kell arra, hogy a szabálytalanságokat, 
főleg az alkalmazandó jog, valamint 
a TRUMPF magatartási kódexének 
megsértését jelentse. Ezáltal segítünk 
a helytelen magatartás tisztázásában 
és megszüntetésében, és védjük 
magunkat és a TRUMPF céget az 
ebből eredő veszélyekkel és károkkal 
szemben.

Hogyan tehetek bejelentést?

Email cím a Compliance-t érintő esetek bejelentésére
compliance@trumpf.com

Anonim bejelentő rendszer a Compliance-t érintő esetek bejelentésére
https://trumpf.integrityplatform.org

Természetesen személyesen is folyamatosan rendelkezésre állunk.
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Névtelen visszaélés-bejelentési 
rendszer
Ezenkívül egy névtelen visszaélés-
bejelentési rendszer áll Compliance 
témákhoz rendelkezésre. 

https://trumpf.integrityplatform.org

Ezen az internet címen találja azt a 
kommunikációs platformot, amely 
lehetővé teszi bejelentések vagy kérdések 
továbbítását a Compliance Team felé az 
év 365 napján bármikor és bármilyen 
nyelven. További névtelen kommunikáció 
a Compliance Team és a bejelentő, illetve 
a kérdező között a rendszeren keresztül 
lehetséges. 

A névtelen visszaélés-bejelentési rendszer 
nem TRUMPF szervereken, hanem egy 
külső szolgáltató biztonságos szerverein 
fut. A rendszer anonim módon működik, 
a továbbított bejelentés, illetve a 
feltett kérdés kódolva és nem nyomon 
követhetően jut el a Compliance Teamhez. 
A bejelentő vagy a kérdező felfedheti 
kilétét - de nem köteles. 

További kommunikációs lehetőségek
Természetesen Compliance 
témakörökben (bejelentések és kérdések) 
kapcsolattartóként

 ■ az illető vezető, 
 ■ az illető leányvállalat helyi Compliance 

Officere (rendszerint a CFO), 
 ■ a Compliance Team (a Group Legal 

Departments része) vagy
 ■ a Chief Compliance Officer

is rendelkezésre áll - mindenkor 
személyesen, telefonon vagy e-mailben 
(lásd a Compliance oldalt is a blueneten).

03 Magatartási alapelveink betartása 
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A TRUMPF minden bejelentést kivizsgál, 
és szükség esetén megteszi a szükséges 
intézkedéseket. Az alkalmazandó jog, 
valamint a TRUMPF magatartási kódexének 
megsértéseit nem tűrjük el, és ezek 
fegyelmi intézkedéseket vonnak maguk 
után. Természetesen a gyanúsított személy 
az ártatlanság védelme alatt áll mindaddig, 
amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik. 
A TRUMPF nem tűri a bejelentők hátrányos 
megkülönböztetését. 

Mi történik egy bejelentés után?

Harmadik fél is jelenthet be TRUMPF 
magatartási kódex megsértést. A harmadik 
fél általi bejelentési eljárás azonos a 
munkatársak általi bejelentési eljárással, 
amennyiben ez jogilag lehetséges.
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Ha Ön bizonytalan, hogy magatartása összhangban van-e magatartási 
alapelveinkkel, a következő kérdések segítségével ellenőrizheti le saját 
viselkedését:

Amennyiben ezeket a tippeket figyelembe veszi, magatartása megfelel a mi 
magatartási alapelveinknek. 

Mivel a TRUMPF megéli a Compliancet, és mindenki részt vesz ebben!

 Iránymutató 

Mi lenne, ha az Ön 
magatartásáról holnap 
az újság tudósítana? 

Készen áll szembenézni 
cselekedete 
következményeivel? 
Amennyiben egy 
megfelelő rossz érzése 
merülne fel ilyen 
újságcikk kapcsán, 
tartózkodjon a szándékolt 
cselekedettől, vagy 
kérjen tanácsot. Így a 
törvényszegések szinte 
mindig elkerülhetők.

Mit súg a megérzése? 

Hallgasson megérzésére! 
Aki „saját megérzése“ 
alapján cselekszik, 
általában mindent jól 
csinál. Ezért a saját 
megérzése jó mérce lehet. 

Inkább eggyel 
többször, mint eggyel 
kevesebbszer kérdezzen! 

Kétség esetén 
forduljon feletteséhez, 
a leányvállalata helyi 
Compliance Officeréhez, 
vagy a Compliance 
Teamhez.

03 Magatartási alapelveink betartása 
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