Útmutató
a sikerhez
A PMI VISELKEDÉSI KÉZIKÖNY VE

A VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE
Kedves Munkatársak!
A PMI-nél az a közös cél köt össze minket, hogy megvalósítsuk az egész iparágat megváltoztató
üzleti átalakulást. Ez egy izgalmas időszak a PMI számára, és büszke vagyok arra, hogy engem ért
a megtiszteltetés, hogy közelebb vihetem vállalatunkat a füstmentes jövőről alkotott elképzelésünk
megvalósításához.
Mint tudják, az ehhez hasonló ambiciózus törekvések nem nélkülözik a kihívásokat – az átalakuláshoz
kockázatot kell vállalni, szembe kell nézni a bizonytalansággal, és időnként el kell fogadni a
kudarcot. Szerencsére a PMI-nél minket összeköt a jogkövetés, az etika és a feddhetetlenség
iránti elkötelezettségünk, amelyet hivatalosan is dokumentálunk a PMI Útmutató a sikerhez című
dokumentumban, vállalatunk Viselkedési kézikönyvében.
A PMI átalakítási erőfeszítései során és azon túl is kritikus fontosságú, hogy amikor kihívásokkal
szembesülünk, továbbra is támaszkodjunk alapvető értékeinkre, az őszinteségre, a tiszteletre és a
tisztességre. Alapvető értékeink feladásáért súlyos árat fizetnénk: azt kockáztatnánk, hogy elveszítjük
az egymással, a fogyasztóinkkal, a részvényeseinkkel és a közösségeinkkel szemben kiérdemelt
bizalmat. Ezért csak akkor tudunk kivételes eredményeket elérni, ha teljes egészében eleget teszünk
az irányadó jogszabályok és rendeletek betűjének és szellemének, valamint a belső irányelveinkben és
értékeinkben foglaltaknak.
A jelen Viselkedési kézikönyv ismerteti alapelveinket, és felvázolja azokat a szabályokat és irányelveket,
amelyeket a PMI-nél mindannyiunknak be kell tartanunk. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a
Viselkedési kézikönyvvel kapcsolatban, kérjük, forduljon a vezetőjéhez, az illetékes P&C munkatárshoz,
vagy az Etikai és jogkövetési munkatárshoz.
Köszönjük folyamatos elkötelezettségüket a PMI jogkövető, etikus és feddhetetlen tevékenysége iránt!
Üdvözlettel,

Jacek Olczak
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A LEGFŐBB
GONDOLATOK

a legfőbb gondolatok

Mielőtt cselekednénk, megállunk egy pillanatra. Döntéseinknek ki kell állnia az idő próbáját. Mielőtt megtennénk a
végső lépést, feltesszük magunknak a kérdést, vajon a tervünk összhangban áll-e a „PMI üzleti módszereivel”:
józan erkölcsi ítélőképesség;
jelen Útmutató; és

Mit teszünk

a törvény.
Nem cselekszünk ellentétesen ezekkel az alapvető elvekkel. A törvények nem mindig logikusak számunkra, sőt az is
lehet, hogy megkérdőjelezzük őket, de mindig betartjuk az előírásokat. Előfordulhat, hogy a versenytársak alacsonyabb
színvonalhoz vannak szokva, mi azonban a saját szintünknek megfelelően cselekszünk. Ugyanilyen fontos, hogy a
szabályok puszta megértése nem elegendő; nem helyettesíti a józan erkölcsi ítélőképességet.
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a legfőbb gondolatok
A józan erkölcsi ítélőképességhez őszinteségre, tiszteletre és méltányosságra van szükség. Ezek a
közös erkölcsi értékek részei a „PMI üzleti módszereinek”. Ezek az értékek egyesítenek és vezérelnek minket PMImunkavállalóként, és ezek az értékek állnak jelen Útmutató középpontjában.

Őszinteség. A hitelesség kulcsfontosságú: vajon az emberek megbízhatnak bennünk a vállalaton belül
és kívül egyaránt, vajon megtartjuk a szavunkat? Nos, legyünk őszinték. Senki nem akar olyan valakivel
együtt dolgozni, vagy olyan valaki tanácsát követni vagy tőle terméket vásárolni, aki elferdíti a tényeket vagy
megpróbálja átverni az embereket. Úgy véljük, a magabiztosság alapja az, ha anélkül cselekedhetünk, hogy
semmit nem kell elrejtenünk.

Tisztelet. Minden ember megérdemli a tiszteletet, így van ez az ötletekkel is. A tisztelet egyet jelent a

Hogyan tesszük

méltósággal, az elfogadással, az empátiával és az együttérzéssel. Egy nagyobb nézeteltérés, egy kihívás, de
még egy konfliktus is lehet a fejlődés hajtóereje, ha tisztelettel párosul, ha azonban ez nem így van, akár
romboló hatással is lehet.

Méltányosság. Ami valakinek tisztességesnek tűnik, másnak lehet, hogy nem az. Tisztességesnek lenni azt
jelenti, hogy gondolunk az összes olyan személyre, aki egy döntés meghozatalában részt vesz vagy a döntés
hatással van rá. Tisztességesnek lenni azt jelenti, hogy minden olyan körülményt figyelembe veszünk, amellyel
az emberek szemben állnak. Bizonyos esetekben tisztességesnek lenni sok gondolkodást és erőfeszítést
igényel. Ez pedig bizonytalansággal jár. A szabályok egyenlőtlen alkalmazása tisztességtelen, csakúgy,
mint emberek vagy ötleteik kizárása nemi, etnikai és vallási hovatartozásuk, szexuális beállítottságuk vagy
egyéb ilyen tényezők miatt.
Továbbá a józan erkölcsi ítélőképességhez változó nézőpontra is szükség van. Számít, mit gondolnak mások.
Ügyfeleinket, kollégáinkat és a társadalmat érdekli, mit csinálunk. El kell hinniük, amit mondunk és csinálunk. Mielőtt
cselekednénk, feltesszük magunknak a kérdést, vajon tetteink ütköznek-e az ő értékrendjükkel. Elfogadjuk, hogy nem
mindenki ért egyet minden tettünkkel, de biztosnak kell lennünk abban, hogy tetteink őszinték, tiszteletteljesek és
tisztességesek.

a legfőbb gondolatok

A való élet miatt lehet, hogy nem látjuk a nyilvánvalót. A nyomás, a fáradtság és a rutin szemellenzőként hatnak
döntéseinkre. Mindannyian lehetünk nyugtalanok és mindannyiunknak vannak olyan pillanatai, amikor rózsaszín
szemüvegen keresztül látjuk az eseményeket. Mielőtt azonban cselekedne, álljon meg egy pillanatra és gondolja át, a „PMI
üzleti módszereinek” megfelelően cselekszik-e - az útmutató, a törvény és a józan erkölcsi ítélőképességnek megfelelően.
Mindig van idő a gondolkodásra, mielőtt megtennénk a végső lépéseket.
A szabályok nem helyettesítik a józan ítélőképességet. A szabályoknak olykor az általuk szolgált célokkal ellentétes

Ne feledjük

hatásuk is lehet. Az ilyen hibák ellen véd a józan ítélőképesség. Ha egy törvény vagy egy céges szabály nem logikus, mondja
el nekünk, hogy változtathassunk rajta. Azonban a változtatásig meg kell felelnünk a szabályoknak, még akkor is, ha nem
értünk velük együtt. Erre pedig azért van szükség, mert őszintén tiszteljük a törvényt.

Nem mindenki tudja az összes választ. Ez így van rendjén – feltéve, ha rátalálunk a legjobb válaszokra. Ez mindannyiunk
ügye. Ossza meg másokkal a nehéz döntéseket. A józan ítélőképesség egy olyan készség, amely akkor fejlődik, ha másokat
is bevonunk és több véleményt is figyelembe veszünk. Ne feledd, ez nem csak rólunk, egyénekről szól; hiszen ha felszólalsz,
mindannyiunknak segíthetsz abban, hogy tanuljunk.

A hibákról beszélünk, tanulunk belőlük és elfogadjuk őket. Mindannyian hibázunk néha. A hibák még hasznosak is,
ha azok, akik elkövették őket, tudják, mi történt és hogyan lehet korrigálni őket a történtek alapján. Természetesen tisztában
vagyunk azzal, hogy üzleti tevékenységünk végzése során mi a különbség a hiba és a nemtörődömség között - figyelmen
kívül hagyni a törvényt, jelen útmutatót és közös erkölcsi értékrendünket. A nemtörődömség mindannyiunk számára
kockázatos és nincs helye nálunk.
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Szólalj fel!

Szólalj fel!
Mit teszünk

Hogyan tesszük

Ne feledjük

Ha valamin lehet javítani, vagy
rossz, teszünk ellene.

Oszd meg ötleteidet és tapasztalataidat arról,
hogyan lehetne javítani a dolgokon. Ha egy előírás

Kivizsgáljuk a feltételezett jogsértésről érkező bejelentéseket. Az Etikai
és jogkövetési osztály munkatársai megfelelő képzésben részesültek az egyes
osztályokon a felmerülő esetek kivizsgálására. A PMI – Vizsgálatokra vonatkozó
előírásai meghatározzák az etikai és jogkövetési vizsgálatok menetét, valamint az
egyes vizsgálatokat követő minőség-ellenőrzési eljárásunk biztosítja, hogy a folyamat
tisztességes, pártatlan és tiszteletteljes legyen.

további
információk

Ha azt látod, hogy valami rosszul
működik, szólalj fel! Ha felszólalsz,
a vállalat meghallgat, és megteszi
a szükséges lépéseket. Ugyanilyen
fontos felszólalni annak érdekében is,
hogy jobban működjenek a dolgok.
Ha jóhiszeműen szólalsz fel, a PMI
teljes támogatását élvezed.

PMI 16-C: Szólalj fel!
PMI – Vizsgálatokra
vonatkozó előírások

vagy folyamat megnehezíti a hatékony munkavégzést,
vagy a rendeltetéséhez viszonyítva túl bonyolult, akkor
szólalj fel! A szabályoknak és folyamatoknak segítséget
kell nyújtaniuk számodra a munkavégzéshez. Fel kell
szólalnod akkor is, ha úgy érzed, hogy nem tettek
meg mindent annak érdekében, hogy megvédjék a
vállalatot egy esetleges üzleti, jogi vagy szabályozási
kockázattal szemben.

Kérdezz, ha valami nem világos. A PMI
mindannyiunk számára, függetlenül attól, hogy a
szervezet mely szintjén dolgozunk, biztosítja azon
kollégák elérhetőségét, akik meg tudják válaszolni a
kérdéseinket, meg tudják oldani a problémáinkat, és
tanácsot tudnak nyújtani a számunkra. Kérdezz, ha
nem vagy biztos benne, mit kell tenned – meg fogod
kapni a segítséget.
Ne hagyd, hogy rosszul menjenek a dolgok. Hibák
előfordulnak. Ha ez megtörténik, feladatod része,
hogy segítsd kijavítani azokat. Ha valami nem tűnik
rendjén valónak, vagy nem felel meg a jelen Útmutató,
valamely Alapelv és Irányelv előírásainak vagy a
jogszabályoknak, akkor kötelességed felszólalni. Egy
lehetséges etikai vagy jogsértési ügy figyelmen kívül
hagyásának eredményeként egy egészen kis probléma
is jelentőssé válhat, esetenként komoly károkat okozva
kollégáidnak és a vállalatnak.

Kérdezz, ha valamiben nem vagy biztos. Ha aggályaid merülnének fel azzal
kapcsolatban, hogy mi történik, amikor felszólalsz, beszélj a helyi vezetőséggel vagy
az Etikai és jogkövetési osztállyal. Ők el tudják oszlatni aggodalmaidat, és meg tudják
válaszolni kérdéseidet a folyamattal kapcsolatban.

Hogyan szólalj fel?
A felszólalásra számos lehetőség áll rendelkezésre. Hozzájuk fordulhatsz:

- Közvetlen vezetőd vagy az osztályod vezetője
- Személyügyi osztály
- Jogi osztály
- Etikai és jogkövetési osztály:
+ PMI.EthicsandCompliance@pmi.com
		
+ Regionális etikai és jogkövetési igazgató
+ Etikai és jogkövetési klaszter vezető
Szintén elérhető egy harmadik fél által működtetett Jogkövetési
segélyvonal a nap 24 órájában a hét minden napján, a PMI-nál beszélt
minden egyes nyelven.
Forduljon a segélyvonalhoz online vagy telefonon keresztül. A helyi telefonszámok
az intraneten megtalálhatók. A segélyvonal az R-beszélgetéseket is fogadja.
A segélyvonalon keresztül anonim módon is tehetsz bejelentést, kivéve, ha azon
kevés ország valamelyikéből telefonálsz, ahol ezt a gyakorlatot korlátozzák a helyi
törvények. Ha kétségeid vannak az anonimitásra vonatkozó helyi szabályokat
illetően, érdeklődj a Segélyvonalon keresztül, vagy fordulj a Jogi osztályhoz.
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TISZTESSÉGES
MUNKAHELYI MAGATARTÁS

TISZTESSÉGES MUNKAHELYI MAGATARTÁS
Mit teszünk

Hogyan tesszük

Ne feledjük

Tiszteletteljes, elfogadó és
biztonságos munkakörnyezetet
teremtünk.

Minden foglalkoztatással kapcsolatos döntést
a munkavállalók érdemei alapján hozunk meg.

Hallgass meg másokat. A viselkedésünk lehet tiszteletlen és kirekesztő, még akkor is,

Mindannyiunknak ugyanannyi esélye
kell legyen, hogy munkánk érdemei
alapján hozzájárulhassunk a
sikerhez és részesedhessünk belőle.
Ez mindenki számára előnyös.
A diszkrimináció, a zaklatás és a
veszélyes munkakörülmények
elfogadhatatlanok, és ellentétben
állnak azzal, ahogyan az üzleti
tevékenységeinket folytatjuk.

Ne korlátozd a munkavállalók lehetőségeit a munka
vagy az előmenetel terén kor, gyermekgondozási
kötelezettség, rokkantság, származás, nem,
nemi identitás, szexuális irányultság, vallás,
gyermekvállalás, vagy egyéb védelem alatt álló
személyes tulajdonság alapján.

A zaklatásnak nálunk nincs helye. Bánj
tisztelettel másokkal. Ne tűrd el a támadó, lekezelő
vagy sértő magatartást. Helytelen magatartásnak
minősül például a szóbeli bántalmazás, molesztálás,
kéretlen szexuális közeledés, megfélemlítés és
támadó viselkedés. Az erőszak vagy az azzal való
fenyegetés szintén elfogadhatatlan.

további
információk

A biztonság legyen az első. Védd magad és

PMI 2-C: Tisztességes
munkahelyi magatartás
PMI 8-C: Környezetvédelem,
munkahelyi
egészségvédelem,
munkavédelem és biztonság

a környezetedben lévőket a sérülésektől azzal,
hogy követed a vállalat és a jogszabály által előírt
munkavédelmi, valamint a biztonságra és védelemre
vonatkozó szabályokat. Tájékoztasd a vezetőséget a
sérülésekről és a balesetveszélyes helyzetekről. Nem
megfelelő egészségi, illetve legális vagy illegális
anyagok által befolyásolt állapotban (ideértve az
alkoholt vagy vényre felírt gyógyszereket és a
kábítószert) veszélyes és tilos dolgozni. Ne hozz
fegyvert a munkahelyre, valamint ne vigyél fegyvert
magaddal, amikor a vállalat ügyeit intézed, hacsak
nem rendelkezel külön felhatalmazással a vállalat
irányelveinek értelmében.

ha nem az volt a szándékunk. Az emberek néha öntudatlanul megbántanak másokat
és lejáratják a vállalatot, csak azért, mert nem szánnak időt arra, hogy meghallgassák
és megértsék mások érzéseit és reakcióit. Például, ha úgy viselkedsz, mintha te lennél
a legokosabb ember a teremben, és másoknak nem is lehetnének jó ötletei, akkor a
tisztelet és a többiek megértésének teljes hiányáról teszel tanúbizonyságot. Ez bántó
lehet mások számára, és elszalaszthatsz számos jó meglátást.

Néha az emberek félelemből vagy udvariasságból inkább nem szólnak, azonban
megsértve érzik magukat. Tanulj meg különbséget tenni aközött, ha valaki tolerál, de
szenved és aközött, ha valaki örömmel fogad egy bizonyos viselkedést vagy közeledést.
Légy tisztességes másokkal szemben, vedd figyelembe, hogy a viselkedésükre
adott reakcióid mit üzenhetnek nekik. Ha nem tetszik valami vagy úgy érzed, valaki
félreértelmezett téged, mondd el - ne arra várj, hogy az illető majd kitalálja, mit érzel
vagy mit szeretnél.

Az embereknek azt kell érezniük, hogy szabadon elmondhatják a véleményüket
a munkahelyükön. Több nézőpont és vélemény megvitatása elősegíti az üzletmenetet.
Támogatjuk az olyan sokszínű és elfogadó környezetet, ahol minden munkavállalók jól
érzi magát. Mindannyiunk eltérő igényekkel és stílussal rendelkezik. A különbségekhez
való alkalmazkodás megfelelő hozzáállást igényel a részünkről.

Ezek a szabályok az irodán kívül is érvényesek. Külső munkaállomások, irodán kívüli
megbeszélések, üzleti utak és munkatársak társasági összejövetelei mind a munkahellyel
kapcsolatba hozható helyszínek. Például a zaklatás ellen hozott szabályok egy irodán
kívülre szervezett búcsúbulira is vonatkoznak. Minden helyzetben fontolóra kell venned,
hogy a viselkedésed milyen hatást gyakorolhat a kollégáidra és a vállalat hírnevére.
Munkavállalók érdekképviselete. Tiszteletben tartjuk munkavállalóink jogát arra,
hogy tetszés szerint csatlakozzanak, vagy ne csatlakozzanak szakszervezetekhez,
érdekképviseleti szervezetekhez.

9

MARKETING ÉS
ÉRTÉKESÍTÉS

MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉS
Mit teszünk

Hogyan tesszük

Ne feledjük

Termékeinket felelősségteljesen, és
csak felnőtt dohányosok számára
hozzuk forgalomba és értékesítjük.

Termékeinket olyan felnőttek számára értékesítjük,
akik dohányoznak vagy dohányfüstmentes
termékeket használnak. A felnőttek képesek

Minden marketing anyagnak konzultációs folyamaton kell
átesnie. Mivel nagyon magas követelményeknek kell eleget tennünk,

Márkáink a legértékesebbek közé
tartoznak a világon. Kreativitásunkat
és újításainkat a márkáink értékének
fejlesztésére és fenntartására fordítjuk.
Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal,
hogy a dohánytermékek egészségügyi
kockázatot jelentenek a fogyasztók
számára.

tájékozott döntést hozni azzal kapcsolatban,
szeretnének-e dohányozni vagy szeretnének-e
dohányfüstmentes termékeket használni. Termékeink,
valamint marketing és értékesítési tevékenységünk
olyan felnőtteknek szól, akik dohányoznak vagy
váltottak dohányfüstmentes termékek használatára.
Vezető dohányipari vállalatként felelősséggel tartozunk
azért, hogy meggátoljuk, hogy a kiskorúak használják
termékeinket.

Ennek megfelelően csak felelősségteljes
értékesítési és marketingtevékenységben
veszünk részt.

Vásárlóinkat figyelmeztetjük termékeink
egészségügyi kockázataira. Minden fogyasztóknak
szánt reklámnak vagy fogyasztási cikk csomagolásának
tartalmaznia kell egészségvédő figyelmeztetést, még
akkor is, ha ezt a törvények nem írják elő.

további információk

A marketingtevékenységünk nyílt és pontos
kommunikációra épül. Marketing- és értékesítési

PMI 4-C: Hagyományos
dohánytermékek marketingje
és értékesítése
PMI 7-C: A PMI termékek
szabályozása, fejlesztése és
gyártása
IQOS-ra áttérés jó
gyakorlatai

anyagainkban a termékeinkről szóló minden
információnak és állításnak tényeken kell alapulnia.
A termékekre vonatkozó egészséggel kapcsolatos
kijelentéseket tudományos bizonyítékkal kell
alátámasztani, amelyet mi nyilvánosan közzé is teszünk.

a folyamatunk során ötvözzük az egyéni ítélőképességet, valamint
kreativitás iránti bizalmat és tiszteletet, a megfelelő áttekintéssel. A
javasolt marketingtevékenységek ellenőrzése során más osztályokról, más
tapasztalattal rendelkező embereket is bevonunk.

A hagyományos és a dohányfüstmentes termékek alapvetően
különböző termékek. A „Hogyan tesszük” alapelvünk az összes
termékünkre vonatkozik, de ezeket az alapelveket speciális
szabályokat és folyamatokat felhasználva alkottuk meg hagyományos
és dohányfüstmentes termékeink számára. A PMI 4-C például a
hagyományos termékekre, míg a Váltás gyakorlata című alapelvünk
a hevített, égés nélküli termékekre vonatkozik.

A velünk kapcsolatban álló harmadik felek tevékenysége alapján
is megítélnek minket. A marketing és értékesítési tevékenységek
végzéséhez gyakran be kell vonni külső feleket, így például ügynökségeket,
hosztokat, valamint coach-okat is. Az ő tetteik legalább annyira tükrözik a
cégünk, mint amennyire a saját tetteinket. Ha marketing vagy értékesítési
tevékenységeink során együtt dolgozol harmadik felekkel, tájékoztasd
őket alapelveinkről, és figyelj arra, hogy ne sértsék meg az általunk vallott
értékeket, illetve ne kerüljék meg a szabályokat.

Tiszteletben tartjuk a törvényeket. A marketingre és
az értékesítésre vonatkozó jogi szabályozások gyakran
összetettek és segítséget igényel az értelmezésük.
Szólalj fel, ha olyan tevékenység jut a tudomásodra,
amely a jogszabályokkal vagy a vállalati irányelvekkel
ellentétes.
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VERSENY

verseny
Mit teszünk

Hogyan tesszük

Ne feledjük

Egy tisztességes és versenyre
épülő piacon érünk el
növekedést.

Versenytársainktól függetlenül cselekszünk.

Annak érdekében, hogy helyesen járjunk el, segítséget kell
kérnünk. A versenyjogi szabályozás bonyolult, és félreérthető lehet.

Az erős verseny során építünk
a termékeink minőségére, a
fogyasztóink megismerésére,
az innovációnkra, az árainkra
és a versenytörvények által
megengedett egyéb eszközökre.
Úgy gondoljuk, hogy egy
versengő piac jót tesz az
üzleti tevékenységünknek és
fogyasztóinknak is.

további információk

PMI 5-C: Verseny

Eszedbe se jusson versenytársainkkal megvitatni vagy
egyeztetni az árakat vagy más versenyszempontból
érzékeny témát. Ha munkád során elvárt, hogy
kapcsolatba kerülj versenytársainkkal, kérd ki a
Jogi osztály állásfoglalását. Kerüld az árképzést,
új márka bevezetését, kereskedelmi programokat
vagy más, a verseny szempontjából érzékeny témák
megbeszélését.

Nem működünk együtt az üzleti partnereinkkel
annak érdekében, hogy kizárjuk a piacról
versenytársainkat, vagy befolyásoljuk a
szabad versenyt. Vevőkkel és szállítókkal kötött
megállapodás is felvethet problémát, ha kizár
versenytársakat vagy költségesebbé teszi számukra
a versenyben való részvételt, vagy sérti a szabad
versenyt a forgalmazók, kiskereskedők vagy
szállítók között. Külön figyelmet kell fordítanunk
a kereskedelem és ellátási lánc szereplőivel való
kapcsolatainkra azokon a piacokon, ahol jelentős piaci
részesedéssel rendelkezünk.

A Jogi osztály és a leányvállalat vezetősége tudja, hogy mi az adott
piacon a követendő magatartás, és útmutatást nyújthat a számunkra.
Mielőtt bármit tennél, kérdezd meg magadtól, hogy döntésed a
versenytársakkal való együttműködésnek tűnhet-e, esetleg kizárja
vagy költségesebbé teszi-e a versenytársak számára a versengést. Ha
igen, egyeztess a vezetőséggel és a Jogi osztály munkatársaival.

A versenytársakkal folytatott együttműködés jogi
következményekkel járhat. Általában véve érdemes kerülni a
versenytársakkal való szükségtelen kapcsolatot, különösen, ha a
munkaköröd vagy a körülmények olyan benyomást kelthetnek, hogy
az árképzés, a kereskedelmi programok és feltételek, illetve más, a
verseny szempontjából érzékeny témák kerülnek megbeszélésre.
Ha valaki ilyen témáról kezd beszélni, zárd le a beszélgetést. Tedd
nyilvánvalóvá a körülötted lévők számára, hogy nem vagy hajlandó
részt venni versenyellenes megállapodásokban. Ezután azonnal vedd
fel a kapcsolatot a Jogi osztállyal.

A mód, ahogyan részt veszünk a versenyben, ugyanolyan
fontos, mint maga az eredmény. Az értékesítési mennyiség
és a nyereség növelésének bizonyos módszerei egyszerűen nem
férnek bele az üzletmenetünkbe. Hasonlóképpen a versenytársak
tevékenységéről történő információgyűjtés sem szükségszerűen a
helyes módszer. Az információ típusa és gyűjtésének módja általában
jogilag korlátozott. Fordulj a helyi Jogi osztályhoz, hogy megismerd
és alkalmazni tudd a vonatkozó szabályokat.
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VESZTEGETÉS ELLENI
KÜZDELEM ÉS KORRUPCIÓ

VESZTEGETÉS ELLENI KÜZDELEM ÉS KORRUPCIÓ
Mit teszünk

Hogyan tesszük

Ne feledjük

Nem vesztegetünk meg senkit,
sehol, semmilyen okból.

Soha ne ajánlj fel vagy adj kenőpénzt, és ne engedd
ezt másoknak sem a mi nevünkben megtenni.

Tisztában kell lennünk mind a PMI-, mind a helyi előírásokkal, mielőtt
bármilyen értékkel bíró ajándékot vagy vendéglátást ajánlanánk vagy

Rendkívül körültekintően kell eljárnunk, amikor bármilyen
értékkel bíró dolgot ajánlunk — ideértve pénzt, ajándékot,
szívességet vagy vendéglátást — ami annak a látszatát
keltheti, hogy helytelenül befolyásolni akarjuk egy adott
személy szakmai tevékenységét vagy döntéseit. Használd
a józan ítélőképességed, és ha kétségeid merülnének
fel, akkor fordulj a Jogi osztályhoz, hogy megtudd, mit
tehetsz és mit nem.

nyújtanánk kormánytisztviselőknek. Egy adott piacon megfelelő eljárás
más piacon illegális vagy elfogadhatatlan lehet. Például étterembe meghívni
egy tisztviselőt néhány országban illegális, miközben más országokban teljesen
helyénvaló és a szokásos üzleti gyakorlat része.

A vesztegetés veszélyezteti a
jogrendet és a társadalom jólétét.
Tisztában vagyunk vele, hogy a
korrupcióellenes magatartásunk
egyes piacokon nehezebb
üzletmenetet eredményezhet,
de a vesztegetés a PMI számára
egyszerűen elfogadhatatlan.
Ebben pedig következetesek és
megingathatatlanok vagyunk; már
több alkalommal bebizonyítottuk,
hogy a kiskapuk használata nélkül
is képesek vagyunk elérni üzleti
céljainkat.

Ne adj ügymenetkönnyítő juttatásokat, akkor
sem, ha a helyi törvények ezt megengedik vagy
ha ez „normálisnak” számít a társadalomban. Az
ügymenetkönnyítő juttatások a kormánytisztviselőknek
nyújtott jelképes összegek vagy apró ajándékok a
rutinfolyamatok és -szolgáltatások felgyorsítása
érdekében. Ha úgy érzed, hogy elvárt az efféle juttatást,
akkor se nyújts ilyen juttatást. Ehelyett kérdezd meg a
Jogi osztályt, hogyan kell eljárni ilyen esetekben.

Minden kormánytisztviselőnek nyújtott, értékkel
bíró dologról készíts megfelelő dokumentációt.

további
információk

Kormánytisztviselőnek nyújtott ajándékot és vendéglátást
minden esetben nyilván kell tartani. Ezzel eleget teszünk
a törvényben előírt kötelezettségünknek a pénzügyi
beszámoló megbízhatóságát illetően, és segít elkerülni a
félreértéseket.
PMI 14-C: Kapcsolattartás
a kormánytisztviselőkkel
és az üzleti partnerekkel.
Politikai tevékenységek

Mi a helyzet akkor, ha a kenőpénz vagy az ügymenetkönnyítő juttatás
tűnik az egyetlen lehetőségnek? Ha úgy érzed, hogy szükséges, vagy egy
bizonyos személy elvárja a kenőpénzt, fel kell szólalnod. A vállalat bevonja a
megfelelő embereket annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő utat. A
problémák gyakran megoldhatóak azzal, ha a kormányzat vagy üzleti szervezet
magasabb szintű tagjával vesszük fel a kapcsolatot. Lemondunk az üzleti
lehetőségekről, vagy átértékeljük céljainkat, ha az ilyen jellegű problémákat nem
tudjuk gyorsan megoldani.

A kormánytisztviselő fogalma meglepő lehet a számodra. Rendkívül
körültekintőnek kell lenned a kormánytisztviselőkkel való kapcsolattartás
során. Ennek az az oka, hogy a jogszabályok nagyon pontosan meghatározzák
a követelményeket a kormánytisztviselőkkel való kapcsolattartásra
vonatkozóan. A kormánytisztviselők körébe tartoznak a kormány és az
önkormányzatok munkavállalói, illetve a politikai pártok jelöltjei. A definíció
szintén kiterjedhet az állami tulajdonban álló vállalatok munkavállalóira,
mint például egy állami tulajdonban álló lap újságírói vagy akár egy állami
tulajdonban álló benzinkút üzemeltetője.

Harmadik feleknek is be kell tartaniuk a mi szabályainkat. Minden olyan
harmadik félnek, aki minket képviselve kormánytisztviselőkkel kerül kapcsolatba,
ugyanazokat a szabályokat kell betartania, amelyeket nekünk, és tartózkodnia
kell a kenőpénzek használatától (közvetlenül vagy közvetítőkön keresztül is).
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ADATVÉDELEM

ADATVÉDELEM
Mit teszünk
Az adatokat versenyképességi,
etikai és jogi okok miatt védjük.
Az adatok megosztása a legtöbb
esetben jó dolognak számít, néha
azonban nem az. Gondolj az általad
használt adatokra és ismerd meg
a gyűjtésükre, feldolgozásukra,
tárolásukra és terjesztésükre vonatkozó
speciális kötelezettségeinket.

Hogyan tesszük
Vigyázz a kemény munkánk generálta

Tiszteld az általad gyűjtött és használt adatok mögött álló

versenyelőnyünkre. Ha az adatok versenyelőnyt

embereket. A PMI leányvállalatai nem kifogásolják az adatgyűjtést

generálnak vagy egy versenytársunk szeretne hozzájuk
férni, akkor nagy valószínűséggel üzleti szempontból
érzékeny információkkal állunk szemben, amelyeket
meg kell védeni. Üzleti szempontból érzékeny
információnak minősül például egy új termék vagy
technológia leírása, marketing- és vállalati stratégiák,
kutatási eredmények, költségvetés- és egyéb pénzügyi
információk.

és azok szokásos üzleti célokra való felhasználását (pl. HR,

A szellemi tulajdonjogok védelme. Egy jó ötlet

3) Használd tisztességesen az adatokat, a cél megvalósításához

sokféleképpen veszíthet értékéből, ha nem védjük meg.
Győződj meg róla, hogy gondoskodtál a megfelelő
védelemről, mielőtt bárkivel is megosztanád szellemi
tulajdonunkat, beleértve a PMI-n kívüli partnereket is. Működj
együtt a Jogi osztállyal, hogy megismerd a szerzői jogok,
szabadalmak, védjegyek és a szellemi tulajdonjogok egyéb
formáit, és hogy megvédhesd ötleteink és termékeink értékét.

ne használj fel a szükségesnél több információt és amint ez

marketing stb.), de csak abban az esetben, ha az adatok védelme
érdekében betartjuk az alapvető szabályokat. A fő szabályok:
1) Határozz meg egy egyértelmű és törvényes szokásos üzleti célt,
amely nem sérti indokolatlanul az emberek adatainak védelmét;
2) Tájékoztasd az érintetteket erről a célról;

megtörtént, töröld (vagy névtelenítsd) az adatokat;
4) Gondoskodj a megfelelő védelemről a jogosulatlan hozzáférés
elkerülése érdekében;
5) Legyél precíz és engedd, hogy az érintettek hozzáférjenek az
adatokhoz, ha szeretnének; valamint
6) Gondoskodj róla, hogy a külső felek is kötelesek legyenek
megvédeni az adatokat hozzánk hasonló módon.
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ADATVÉDELEM
Hogyan csináljuk (folytatás)
Ne vegyél részt bennfentes kereskedelemben, és ne is segítsd azt.
Lehet, hogy olyan információ birtokában állsz, amelyeket egy fontos
befektető relevánsnak tart abból a szempontból, hogy megvásároljon
vagy eladjon egy értékpapírt. A józan ítélőképesség és a törvények
segítenek annak elkerülésében, hogy a befektető ezeket az információkat
felhasználva vásároljon vagy adjon el értékpapírt, illetve hogy másokat
(házastárs, munkatárs, barát, tőzsdeügynök stb.) egy kis plusz pénzhez
juttasson. A Jogi osztály vállalati titkársági részlege örömmel segít neked
megérteni a bennfentes kereskedelem és az ezzel kapcsolatos témákat,
valamint szívesen válaszol a kérdéseidre.

Tartsd tiszteletben a bizalmas információkat, valamint mások
szellemi tulajdonjogait. Ne lopd el más emberek titkait vagy tulajdonát,
legyen az szellemi vagy egyéb tulajdon. Ez egyaránt vonatkozik nagy
jelentőséggel bíró dolgokra, úgymint egy másik cég titkos belső eljárása,
valamint kisebb értékűekre is, mint egy az interneten talált, szerzői
jogvédelem alatt álló kép.

Kezeld körültekintően a kéretlen ötleteket. Ha egy vállalaton kívüli
személy kéretlenül felkínálja az ötletét, azonnal lépj kapcsolatba a Jogi
osztállyal, mielőtt felhasználnád vagy megosztanád azt. Ezzel csökkented
annak a kockázatát, hogy egy harmadik fél magáénak valljon egy olyan
ötletet, ami már nálunk rendelkezésre áll, vagy az ötlet eltulajdonításával
vádoljon meg bennünket.

ADATVÉDELEM
Ne feledjük
Akár bizalmas, akár nem, bármin is dolgozunk, át kell mennie a józan
ítélőképesség, a törvény és jelen Útmutató tesztjén. Ne feledd, míg a bizalmas
információk elvesztése kínos, maga az információ nem teremthet kínos helyzetet. Az
információkat kereskedelmi, jogi és etikai okok miatt védjük – nem rejtegetünk semmit,
akkor sem, ha nem túl hízelgő, hogy az embereknek joguk van tudni.

A meggondolatlanság az információvesztés egyik legfőbb oka. Amelyre néha
egyszerűen csak egy ellopott és titkosítatlan laptop vagy USB-meghajtó, esetleg egy, a
vonaton történő bizalmas beszélgetés miatt kerül sor. Máskor külső partnerekkel való
együttműködés iránti vágy miatt, még mielőtt gondoskodnánk a megfelelő adatvédelmi
lépésekről.

Az adatlopásra használt módszerek folyamatosan változnak. Technológiánk
megvédheti az adatokat, de a valódi védelem a te kezedben van. Legyél szkeptikus.
Tudd, kivel van dolgod és ne feledd, a bűnözők előszeretettel adják ki magukat PMImunkatársnak, hogy megpróbálják ellopni, ami a miénk.

további információk

PMI 1-C: Vállalati információ
kezelése
PMI 3-C: Személyes adatok
védelme
PMI 6-C: Szellemi
tulajdonjogok
PMI 17-C: Bennfentes
kereskedelem
PMI 18-C: Számítógép
technológia használata
A PMI 18-CG2: Útmutató a
közösségi média használatához
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VÁLLALATI NYILATKOZATOK
ÉS DOKUMENTUMOK

vállalati nyilatkozatok és dokumentumok
Mit teszünk

Hogyan tesszük

Ne feledjük

Őszintén, tisztességesen és
tisztelettel kommunikálunk.

Pénzügyi beszámolóink pontosak és érthetőek. A befektetők annak

A PMI-ről alkotott képet együtt határozzuk meg. Csak

alapján hoznak döntést, amit kommunikálunk. Pénzügyi beszámolóinknak,
valamint a hatóságokkal és a nyilvánossággal megosztott egyéb
pénzügyi információknak érthető és teljes képet kell festeniük az üzleti
tevékenységünkről. Nem nyilvános pénzügyi vagy üzleti információk
befektetőknek történő kiadása előtt lépj kapcsolatba a Befektetői
kapcsolatok irodánkkal.

néhányunk képzett és jogosult arra, hogy nyilatkozzon a
médiának, a befektetőknek, a kormánynak, illetve a tudományos
testületeknek; de mindannyian kapcsolatban vagyunk a
nyilvánossággal. Ne feledd, mi őszintén kommunikálunk és
nem teszünk termékekkel kapcsolatos egészségre vonatkozó
kijelentéseket tudományos bizonyíték nélkül, még a család és a
barátok számára sem.

A nyilvánosság őszinteségünkbe
vetett hite nagyon fontos üzletünk
hosszú távú fenntarthatóságához.
A bizalom fenntartásához pedig
minden külső kommunikációnknak
- akár formális, akár informális
- őszintének és megfelelőnek
kell lennie, valamint nem
lehet félrevezető. Ugyanezt a
gyakorlatot követjük a belső
kommunikációnkban is.

A hozzájárulásainkat nyilvánosságra hozzuk. Szerepünk átlátható azon
dokumentumok készítésében, amelyek célja a politikai döntéseket
a vállalat érdekének megfelelően befolyásolni. Ebbe beletartoznak
a termékeink egészségügyi következményeire vonatkozó általunk
támogatott tanulmányok eredményei, valamint azon adatok és nézetek,
amelyeket nevünkben harmadik felek prezentálnak a politikai döntések
befolyásolása érdekében. Ha tudnánk, hogy a pénzügyi támogatásunk vagy
egy projektben való részvételünk, illetve egy kapcsolat valakivel lényeges
szempont lenne valaki számára abban, hogy meghozzon egy, a cégünk
számára fontos döntést, minden bizonnyal nyilvánosságra hoznánk.

Pontos nyilvántartást és könyvelést vezetünk. A pontos nyilvántartás és
könyvelés nem korlátozódik a pénzügyi beszámolóinkra. A munkavállalók
és a vállalat által közölt üzleti információknak pontosnak, teljesnek és
időszerűnek kell lenniük.

további információk

Őrizd meg a dokumentumokat a törvény és a vállalat előírásai
szerint. Minden leányvállalat rendelkezik egy iratmegőrzési listával,
PMI 1-C: Vállalati
információk kezelése
A PMI 18-CG2: Útmutató
a közösségi média
használatához
PMI 31-C: Külső
kommunikációs és
nyilvános nyilatkozatok

amely előírja, hogy mely dokumentumokat kell tárolni és meddig. Ezek a
listák biztosítják azt, hogy a rendelkezésünkre álljanak a működésünkhöz
szükséges dokumentumok, és megfeleljünk a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak. Ha felhívást kapsz jogi nyilvántartásba vételre, követned
kell annak utasításait, és meg kell őrizned az abban meghatározott
dokumentumokat.

Ugyanezek az alapelvek vonatoznak a belső
kommunikációra is. A mindennapi kommunikációd során
legyél őszinte, pontos és teljes körű. Szánj időt arra, hogy
érthető legyél mások számára. A tényeket ne téveszd össze
véleményekkel. Ha feltevésekkel kell élned egy témára
vonatkozóan, tedd egyértelművé, hogy feltevésekről van szó.
Hacsak kifejezetten nem ez a munkád, ne adj jogi értékelést,
illetve ajánlj jogi állásfoglalást.

A közösségi média privát célra való használata nem
is annyira privát. Ne használd saját közösségi profilod
hagyományos, illetve dohányfüstmentes termékeink
reklámozására, illetve népszerűsítésére. A közösségi média
használata esetén kövesd a vállalat iránymutatásait. Tartsd
észben, hogy amit a közösségi médián keresztül mondasz,
nyilvános tájékoztatásnak minősül és lehet, hogy az emberek
félreértik és azt gondolják ez nem a te, hanem a cég állítása,
vagy akár az is lehet, hogy akaratlanul bizalmas információkat
osztasz meg másokkal. Tilos félrevezetnünk a nyilvánosságot,
illetve megsérteni a beruházási és titoktartási törvényeket.
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TUDOMÁNYOS
INTEGRÁCIÓ

Tudományos integráció
Mit teszünk

Hogyan tesszük

Ne feledjük

Az általunk végzett tudományos
munkát az emberek értékelik és
bíznak benne.

Dohányfüstmentes termékeinket objektív, multidiszciplináris
tudományos módszerekre támaszkodva fejlesztjük. Betartjuk

Kutatásaink célja, hogy konkrét eredményeket érjünk
el. Munkamódszereink minden tudósunkat arra ösztönzik,

a vonatkozó előírásokat és a Jó laboratóriumi gyakorlatok, valamint
a Jó klinikai gyakorlatok alapelveit a vizsgálati tervekben, az adatok
értelmezése, valamint a szabályozó hatóságok által előírt értékelések
során. Ha nincsenek, az új módszerek fejlesztésében az élen járunk.
Számtalan tudományágban felhasználjuk tudósaink szakértelmét,
hogy megfeleljünk vagy akár túl is szárnyaljuk a szabályozó hatóságok
számtalan követelményét.

hogy cselekedjenek önállóan és foglaljanak állást tudományos
ügyekben. Tudományos projekteken dolgozó munkatársaink
mindegyike köteles szólni a lehetséges tudományos
kötelességszegésekről.

Kutatásaink célja, hogy jobban
megismerjük termékeinket. Ez
az általunk és számunkra végzett
minden tudományos munkánkra
igaz. A bekezdés középpontjában
dohányfüstmentes termékeink állnak,
de minden tudományos munkánknak
szigorúnak, átláthatónak és objektívnek
kell lennie.

további
információk

A tudomány hitelessége
elengedhetetlen termékeink
elfogadásához. Tudjuk, ha nem tartjuk
magunkat a bevált gyakorlatokhoz vagy
figyelmen kívül hagyjuk a tudományos
megalapozottság fontosságát,
nem érünk el sikert.

Minőségellenőrzési és egyéb eljárásaink gondoskodnak
róla, hogy adataink pontosak és megbízhatóak legyenek.
Dohányfüstmentes termékeinkkel kapcsolatos kutatásainkhoz szigorú
minőségi keretrendszert alkalmazunk a fejlesztés, az értékelés és a termék
bevezetését követő megfigyelési időszakban. Tudományos munkánk
során nem az egérutat választjuk. Kutatásaink eredménye nyomon és
visszakövethető.

Az emberek fontos döntéseket hoznak az általunk
szolgáltatott tudományos információk alapján.
Tudományos eredmények, vállalati nyilatkozatok, illetve
fogyasztóorientált megállapítások közzététele előtt kövesd
belső felülvizsgálati eljárásunkat. Mielőtt tudományos ügyekben
állást foglalnál, értsd meg a mögötte rejlő tartalmat.

Örömmel vesszük a külső megerősítést eredményeinkkel
kapcsolatban. Dohányfüstmentes termékeinkkel kapcsolatos kutatásaink
szakmabeliek által értékelt lapokban jelennek meg, tudományos
következtetéseinket pedig azzal erősítjük, hogy nyilvánosan megosztjuk
tudományos adatainkat. Aktívan együttműködik külső kutatókkal és
felhasználjuk a megállapításaikat.

PMI 7-C: A PMIdohánytermékek szabályozása,
fejlesztése és gyártása
PMIScience.com
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PÉNZÜGY ÉS
KERESKEDELEM

pénzügy és kereskedelem
Mit teszünk

Hogyan tesszük

Ne feledjük

Segítünk meggátolni termékeink
illegális kereskedelmét és
vállalatunk erőforrásainak helytelen
használatát.

Üzleti folyamatainkat úgy alakítottuk ki, hogy megakadályozzuk a
bűncselekményeket. A pénzmosás az a folyamat, amikor egy természetes

Az Ismerd a vevődet és más pénzügyi és
kereskedelmi előírások segítenek neked a gyorsabb
munkavégzésben, valamint segítenek nekünk
abban, hogy elkerüljük az esetleges problémákat.

további információk

Világszerte sok dohányos választja a mi
márkáinkat más gyártókéval szemben. Ez
természetesen jó hír, viszont a bűnözőket
is arra ösztönzi, hogy egyrészt a mi
termékeinket csempésszék, megsértve
ezzel a vám- és adószabályokat, másrészt,
hogy a vállalatunkat pénzmosáshoz
használják fel. A PMI előírásai
egyértelműek: Nem nézzük el, nem
hagyjuk figyelmen kívül, nem segítjük,
és nem támogatjuk a csempészetet
és a pénzmosást. Együttműködünk
a kormányokkal termékeink illegális
kereskedelmének megállításában.
Hitelességünk ezen a területen attól
függ, hogy mennyire figyelünk azon
tevékenységekre és gyakorlatokra,
amelyek sérthetik az értékrendünket.

PMI 9-C: Ismerd a szállítókat

vagy jogi személy egy jogtalanul szerzett pénzösszeg eredetét próbálja
eltitkolni, vagy a pénzösszeg forrását jogszerűnek próbálja feltüntetni. A
PMI eleget tesz a pénzmosásellenes jogszabályoknak olyan előírásokat
alkalmazva, amelyekkel elkerülheti a bűncselekményből származó készpénz
vagy készpénz-helyettesítő eszközök elfogadását. A csempészet megelőzése
érdekében leányvállalataink figyelik az értékesítési mennyiségeket, és
megteszik a szükséges lépéseket, ha a termékeink illegális elterelését gyanítják.

Új vevőink, szállítóink és harmadik fél gyártóink előzetes ellenőrzéseken
esnek át. Csak olyanokkal lépünk üzleti kapcsolatba, akik osztják a
jogkövetésről és tisztességes üzleti magatartásról alkotott elképzeléseinket.
A Belső ellenőrzési osztály az üzleti partnereinkkel kapcsolatban felmerülő
esetleges problémák meghatározására folyamatokkal rendelkezik. Szigorúan
ellenőrizzük, hogy ne kerüljünk üzleti kapcsolatba olyan országgal, rezsimmel,
szervezettel vagy egyénnel, amelyet olyan kereskedelmi szankció sújt,
amelynek eleget kell tennünk. Az ellenőrzésnek még azelőtt meg kell
történnie, hogy az üzleti kapcsolat létrejön.

A vevők és harmadik felek ellenőrzésének vállalati
gyakorlata nehézkesnek és időigényesnek tűnhet,
de segítséget nyújt ahhoz, hogy hatékonyan és a
törvényeknek megfelelve működjünk. Az Egyesült Államok
és más országok megszorításokat alkalmaznak üzleti
kapcsolattartás tekintetében számos országgal és több ezer
magánszeméllyel szemben, és ez a lista naponta változik.
Rendszereink segítséget nyújtanak abban, hogy elkerüljük
a szabályok megsértését, és olyan információkat gyűjtsünk,
amelyekre egy kormányzati megkeresés megválaszolása
során szükségünk lehet.

Betartjuk a bojkottellenes megszorításokat. Az Egyesült Államok
törvényeinek megfelelően a PMI-nek jelentenie kell az amerikai kormánynak
minden esetet, amely ellenkezik az amerikai kormány bojkottellenes
politikájával, valamint nem szabad együttműködnie azokkal. Munkavállalóink
nem tehetnek olyat, nem szolgáltathatnak információt, vagy nyilatkozhatnak
úgy, hogy azt illegális külföldi bojkottban való részvételként lehessen
értelmezni. A tiltott nemzetközi bojkottokkal kapcsolatos legfrissebb
információkat beszerezheted a Jogi osztálytól.

PMI 10-C: Ismerd az
ügyfeleidet és az illegális
értékesítési helyeket
PMI 11-C: Elfogadható
fizetési módok
PMI 15-C: Adózás

25

ÉRDEKELLENTÉTEK,
AJÁNDÉKOK ÉS VENDÉGLÁTÁS

Érdekellentétek, ajándékok és vendéglátás
Mit teszünk

Hogyan tesszük

Ne feledjük

Tisztességes és tárgyilagos döntéseket
hozunk.

Jelezd az esetleges érdekellentétet. A magánéleted a te

Az érdekellentét bejelentésének folyamata egyszerű, bizalmas
és pártatlan. A vállalat egyszerű eszközöket kínál a munkavállalóknak

további
információk

Érdekellentét akkor merül fel, ha egy
munkavállaló személyes, társadalmi, pénzügyi
vagy politikai tevékenysége átfedésbe kerül a
munkájából eredő felelősségével. A legtöbb
érdekellentét személyes kapcsolat miatt
merül fel, mint például amikor egy közeli
hozzátartozót foglalkoztató cég a PMI-vel
szeretne üzleti kapcsolatba lépni. A munkánk
során a döntéseinket mindig az alapján kell
meghoznunk, hogy mi a legjobb érdeke
a PMI-nek, és nem az alapján, hogy mi a
személyes érdekünk. Az ilyen érdekellentét
még nem jelent szükségszerűen problémát.
Érdekellentéttel kapcsolatos elvárásaink
támogatják a tisztességes döntéshozatalt
azzal, hogy előírják a bejelentést, ellenőrzést
és az olyan esetleges konfliktusok
enyhítését, amelyek befolyásolhatják szakmai
objektivitásunkat. Ehhez hasonlóan az
ajándékokra és vendéglátásra vonatkozó
szabályaink tiltják olyan dolgok elfogadását
vagy nyújtását, ami befolyásolná szakmai
döntéseinket. Ez azt jelenti, hogy számíthatunk
egymásra abban, hogy jó döntéseket hozunk
és tovább építjük a hírnevünket a tisztességes
üzleti tevékenységünkre vonatkozóan.
PMI 13-C: Érdekellentétek
PMI 14-C: Kapcsolattartás a
kormánytisztviselőkkel és az
üzleti partnerekkel. Politikai
tevékenységek

magánügyed. Vállalatunk tiszteletben tartja ezt, de tudnunk kell, ha
olyan helyzet merül fel, ahol a személyes érdeked átfedésbe kerül a
szakmai kötelességeiddel. Jelezd a lehetséges érdekellentéteket az
Etikai és jogkövetési osztálynak, még akkor is, ha véleményed szerint
segítség nélkül is tudod kezelni a helyzetet. A legtöbb ember túlbecsüli
azon képességét, hogy objektív döntést tud hozni, amikor ilyen
helyzettel szembesül. Objektivitásod ellenőrzésének legjobb módja
olyan személyek bevonása, akik meg tudják találni a módját a helyzet
okozta konfliktus enyhítésének.

Ne ajánlj fel ajándékot vagy vendéglátást mások szakmai
döntésének befolyásolására. Ajándék és vendéglátás nyújtása
jogszerű módja az üzleti kapcsolatok építésének és a másik iránti
tiszteletet kifejezésének. De az ajándékokat és a vendéglátást nem
szabad üzletfeleink objektivitásának befolyásolására használni. Pontos
információkat találsz erről az ajándékozással kapcsolatos előírásokban.
Mindig használd a józan eszed, és kerüld a túlságosan bőkezű,
nem szokványos vagy a kollégák és a vállalat számára zavarba ejtő
ajándékokat. Ne vegyél részt olyan eseményen, amely erkölcstelen vagy
szexuális irányultságú. Az évente 250 dollár összérték feletti ajándékok
nyújtáshoz általában külön engedély szükséges, de a leányvállalatok
alacsonyabb küszöbértéket is meghatározhatnak.

az érdekellentét bejelentéséhez. Sőt, a látszólagos érdekellentétek
többsége rendeződik, az érintett felek megelégedettségére. A
bejelentett érdekellentétről csak azok értesülnek, akiknek feltétlenül
szükséges tudniuk róla.

Ki számít közeli hozzátartozónak? Közeli hozzátartozónak
minősül az élettárs, a szülő és a mostohaszülő, a gyermek és a
mostohagyermek, a testvér és a mostohatestvér, az unokaöcs és az
unokahúg, a nagynéni és a nagybácsi, a nagyszülő, valamint a sógor
és a sógornő. Közeli hozzátartozónak számít az a személy is, akivel
közeli, személyes viszonyban vagy. Ha nem vagy biztos abban, hogy
egy személy közeli hozzátartozónak minősül-e, kérj segítséget az
Etikai és jogkövetési osztálytól.

Ne alkalmazd az ajándékozásra vonatkozó szabályokat olyan
esetekben, amikor nem ajándékozol. Légy biztos benne, hogy
tudod, mi számít ajándéknak. Néha a döntéshozóknak és azoknak,
akikkel a dohányfüstmentes termékeinkkel kapcsolatban együtt
dolgozunk, átadunk egy eszközt vagy korlátozott számú fogyasztási
cikket, amelyeket nem személyes használatra szánunk, hanem
kizárólag a termék megismerésének céljára, illetve tesztelési célokra.
Légy biztos benne, hogy érted az erre vonatkozó szabályokat.

Ne fogadj el olyan ajándékot vagy vendéglátást, amely
befolyásolhatja a szakmai objektivitásod. Ne fogadj el semmit,
ami nem felel meg a vállalat ajándékokkal kapcsolatos szabályainak,
vagy rossz fényt vetne a kollégáidra és a vállalatra. Lehetséges,
hogy egy naptári éven belül egy bizonyos érték felett egy ajándék
vagy vendéglátás elfogadásához jóváhagyásra van szükséged, ezért
ellenőrizd a megfelelő PMI-gyakorlatot, illetve helyi küszöbértékeket.

Az érdekellentétek bejelentése
Használd online űrlapunkat, vagy fordulj közvetlenül
a Jogkövetési osztályhoz. Ha nem gondolod úgy, hogy
szigorúan magánjellegű ügyről van szó, tájékoztasd
felettesedet.
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ELLÁTÁSI LÁNC
FELELŐSSÉGE

ELLÁTÁSI lánc felelőssége
Mit teszünk

Hogyan tesszük

Ne feledjük

A hosszú távú növekedés
elkötelezettjei vagyunk.

Továbbra is csökkentjük ökológiai lábnyomunkat. Ellátási

Olyan beszállítókkal dolgozunk, akik osztják a jogkövetéssel és
tisztességes üzleti magatartással kapcsolatos elképzeléseinket. Az,

A hosszú távú növekedés elérése
függ a belső és külső ellátási láncunk
fenntarthatóságától. Csökkentjük
tevékenységünk környezetre gyakorolt
hatását és elősegítjük a természetes
erőforrások fenntarthatóságát,
amelyektől függünk.
A gyermek- és kényszermunka témája
érzékenyen érint bennünket, és
mindent megteszünk az eltörlésük
érdekében. Ezen tevékenységek
javítják üzleti eredményeinket, és
jobbá teszik az emberek életét a
közösségekben, ahol működünk.

láncunk ökológiai lábnyomának csökkentésére éves, illetve ötés húszéves tervet készítünk. Kezdeményezéseink kiterjednek
a mezőgazdasági termelés fenntarthatóságára, beleértve az
erdőirtást, az energia- és vízfogyasztást, az újrahasznosítást
és a széndioxid-kibocsátást. Az elért eredményeinket évente
nyilvánosságra hozzuk.

hogy kikkel dolgozunk együtt az ellátási láncban, és az a mód, ahogyan
a partnereink és beszállítóink működnek, szintén kihat a megítélésünkre
és az üzleti tevékenységünkre. Egy új beszállító kiválasztásakor vagy egy
meglévő értékelésekor bizonyosodj meg arról, hogy értik az alapelveinket
és figyelj oda mindenre, ami sértheti elvárásainkat.

Dolgozunk azon, hogy felszámoljuk a gyermekés kényszermunkát, illetve az egyéb munkaügyi
visszaéléseket az ellátási láncunkon belül. Nem fogadjuk
el a gyermek- vagy kényszermunkát, és vállalatunknál nem
foglalkoztatunk gyermekeket vagy kényszermunkásokat. A
termelőkkel közösen dolgozunk a fenntartható termesztés
javítását szolgáló mezőgazdasági módszereken. Termelőinktől
elvárjuk, hogy alkalmazzák a Mezőgazdasági Munkaügyi
iránymutatásunkat. Jótékonysági tevékenységünk
lehetőségeket teremt a vidéki közösségek számára.

további információk

Elvárjuk beszállítóinktól, hogy végrehajtsák felelős
beszerzési elveinket, szorgalmas és átlátható módon.

PMI Mezőgazdasági munkaügyi
iránymutatás
PMI 8-C: Környezetvédelem,
munkahelyi egészségvédelem,
munkavédelem és biztonság

A PMI-nél elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy üzleti
tevékenységünket a nemzetközileg elismert emberi jogi,
környezetvédelmi, üzleti feddhetetlenségi és korrupció ellenes
alapelvek szerint végezzük. Úgy gondoljuk, egy fenntarthatóbb
ellátási lánc létrehozására a beszállítóinkkal együtt tett közös
erőfeszítéseink számtalan lehetőséget teremtenek majd üzleti
kapcsolataink megerősítésére és arra, hogy értéket teremtsünk
vállalataink számára.

PMI 12-C: Jótékonysági
hozzájárulások
A PMI felelős beszerzési elvei

29

A vezető
felelőssége

A vezető felelőssége
A szervezeti kultúránk hatással van a cselekedeteinkre.
A vállalati kultúra sok összetevőből épül fel. A vállalati kultúránkhoz pozitív vagy negatív irányban járul hozzá például mindaz,
ahogyan csapatként együttműködünk, az őszinteségünkről kialakult kép az emberek szemében, a szervezet méltányossága, a vállalati
előírások betartása, a versenypiaci nyomás és még a rólunk szóló híresztelések is. Azoknak, akiket a vállalat mások irányításával bíz meg,
különleges felelősségük van a vállalati kultúra és a csapatuk munkakörnyezetének alakításában.

Ismerik és értik a jelen Útmutató és a PMI Alapelveink és irányelveink rájuk vonatkozó részeit.
Minden vezetőnek
biztosítania kell,
hogy csapatai:

Tisztában vannak azzal, hogy a jelen Útmutatót és a PMI Alapelveinket és irányelveinket igazságosan
és következetesen alkalmazzuk.
Fel mernek szólalni az etikail és jogkövetési problémákkal kapcsolatban, és elvárják, hogy a vállalat
meghallgassa aggályaikat.
Ne feledd, tevékenységünket feddhetetlenül, őszintén, tisztességen és tisztelettel végezzük.

A megfelelő vállalati kultúra fenntartása sokkal több annál, mint figyelmeztetni a kollégákat, hogy tartsák be a szabályokat. Ez mindenekelőtt a
példamutató vezetésen múlik. Mutasd meg, mit jelent a feddhetetlen munkavégzés. Érdemeld ki a csapatod bizalmát azzal, hogy beszélsz az útmutatóban szereplő
témákról. Kérdezz, hallgasd meg őket, és cselekedj, ha kell!

Mások irányításához bátorságra van szükség. A következetesség és a hitelesség kéz a kézben járnak. Ne feledd, vezetőnek lenni nem azt jelenti, hogy gondoskodsz
róla, a többség elégedett legyen, vagy hogy lecsendesítesz egy nehezen elviselhető munkatársat, sokkal inkább arról szól, hogy arra ösztönzöl másokat, kövessenek
téged és hozzanak létre egy jó, de ugyanakkor szorgalmas közösséget.

Ha valaki felszólal egy feltételezett jogsértéssel kapcsolatban, ne feledd, hogy csak munkavállalói kötelességének tesz eleget, és megfelelő tisztelettel
kell kezelni. Kérjük, ne vizsgálódj egyedül. Ilyen esetben azonnal fordulj az Etikai és jogkövetési osztályhoz, hogy a vállalat tárgyilagosan kezelhesse az aggályt.
A bizalomnak mindkét irányban működnie kell. Ha úgy érzed, hogy felettesednek többet kellene tennie az etikus és jogkövető vállalati kultúra kialakítása érdekében,
akkor ezt tudasd a feletteseddel vagy bárkivel, akiben megbízol a vállalatnál.
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Alkalmazhatóság és mentességek
Jelen Útmutató kötelező előírásokat tartalmaz, amelyek a PMI minden munkavállalójára, vezetőjére, igazgatójára és
azon személyekre vonatkoznak, akik a nevünkben üzleti tevékenységet folytatnak. Ezen Útmutató és a Jogkövetési
Alapelvek és Irányelvek megszegése fegyelmi intézkedéseket, sőt felmondást is vonhat maga után.
Az Útmutató rendelkezései alól csak az Igazgatósági Tanács beleegyezésével lehet mentesülni.
Jelen Útmutató a Philip Morris International Inc. vállalatra, illetve annak közvetlen és közvetett leányvállalataira
vonatkozik (együttes néven a Philip Morris International, PMI, illetve a „vállalat”).
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