Park-Ohio Holdings Corp.
Üzleti magatartási és etikai szabályzat

Matt Crawford elnök és ügyvezető igazgató üzenete
„A ParkOhionál kötelességünk feddhetetlenül és az etikai szabályokat prioritásként kezelve eljárni.
Mivel vállalatunk egy sokszínű vállalatcsalád, amely a világ számos országában jelen van, nem mindig
lehet világos, hogy mi a helyes megoldás jogi vagy etikai szempontból. Ez az Üzleti magatartási és
etikai kódex útmutatást nyújt az Ön számára: feltárja azokat az alapelveket, amelyeket valamennyi
üzleti tevékenységünk során követnünk kell. Alkalmazza ezt a kódexet a munkája során, ossza meg
kollégáival és csoportjaival, és mutasson példát.
Ha problémába ütközik, forduljon a Megfelelőségi irodánkhoz és a Jogi részlegünkhöz. Ha bármilyen
formában etikátlan viselkedéssel találkozik, jelentse a Vállalati erőforrások részlegünkön vagy az Etikai
forródróton. A jóhiszemű bejelentést tevő személlyel szembeni megtorlásnak nem hagyunk helyet.
Köszönjük, hogy elkötelezett a ParkOhio örökségének megőrzése iránt az integritás terén. Vállalatként
legnagyobb sikereinket akkor fogjuk elérni, ha együttműködünk a helyes út megtalálásában céljaink
eléréséhez.”

Matt Crawford
elnök és ügyvezető igazgató
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AZ ALAPOK
Hatókör

Vezetőségi felelősségkörök

➢ A jelen szabályzat a Park-Ohio Holdings Corp. vállalatra, illetve
annak leányvállalataira, fiókvállalataira és partnereire
(együttesen: vállalat vagy ParkOhio), valamint a ParkOhio összes
igazgatójára, ügyvezetőjére, tisztviselőjére és munkavállalójára
(a szabályzat megnevezése szerint: munkavállalók) érvényes.
Emellett ügynökeinktől, szerződő feleinktől, beszállítóinktól,
forgalmazóinktól, vásárlóinktól és egyéb üzleti partnereinktől
(együttesen: üzleti partnerek) is elvárjuk, hogy etikusan,
a szabályzatnak megfelelő módon lépjenek fel. Kizárólag a
vállalat igazgatótanácsa mentesítheti az egyes munkavállalókat a
jelen szabályzat betartása alól.

➢ A vezetők speciális felelősségkörük részeként támogatják a jelen
szabályzatnak való megfelelést, valamint olyan környezetet
alakítanak ki, amelyben a munkavállalók a megtorlás félelme
nélkül jelenthetik be a problémákat. A potenciális visszaélésről
tudomást szerző vezetők a ParkOhio megfelelőségi
tisztviselőnek, a ParkOhio jogi főtisztviselőjének, vagy az etikai
bizottság egyik tagjának jelenthetik az ügyet. Tiltjuk a vezetők
számára azt, hogy saját maguk vizsgálják ki az állítólagos
visszaéléseket.

Jogszabályi megfelelőség
➢ A jelen szabályzat minimális követelményeként az üzleteink
helyszíneire érvényes összes idevonatkozó törvény és
szabályozás betartását írjuk elő. Amennyiben egy törvény vagy
szabályozás nem egyértelmű, illetve érdekellentét merül fel a
jelen szabályzat rendelkezéseivel kapcsolatban, kérje a ParkOhio
megfelelőségi iroda segítségét.

Képzés
➢ Valamennyi munkavállalónk köteles teljesíteni a jelen
szabályzatban tárgyalt kérdésekkel kapcsolatos képzést.
A képzés élőszóban vagy online, tanulásmenedzsment
rendszeren keresztül is történhet. A képzési protokollokat a
ParkOhio megfelelőségi irodája és a HR osztály adminisztrálja, a
kiegészítő képzés pedig az egyes munkavállalói csoportok esetén
megadott címspecifikus kockázati területekre küldhető el.
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BOZALMAS JELENTÉSTÉTEL ÉS KIVIZSGÁLÁS
Bejelentés és megtorlás-mentesség

A kivizsgálások és a fegyelmezés

➢ A jelen szabályzat, a belső szabályzatok vagy a
törvény megsértéséről tudomást szerző, vagy azt
gyanító
munkavállalók
egy
Vállalati
erőforrásnak vagy az Etikai forródróton keresztül
jelenthetik azt.

➢ A vállalat az összes esetleges kötelezetségszegést
kivizsgálja. A kivizsgáláshoz elvárjuk munkavállalóink
együttműködését és azt, hogy teljes, és a valóságnak
megfelelő adatokat bocsássanak rendelkezésünkre.

➢ A vállalat teljes mértékben támogatja a tisztességes
szándékkal
jóhiszemű
bejelentést
tevő
munkavállalóit, illetve megtiltja a bejelentő
munkavállalókkal és a kivizsgálásban résztvevőkkel
szembeni
megtorlást.
A megtorlás önmagában is a jelen szabályzat
megsértésének minősül, így fegyelmi intézkedést
von maga után, amely akár a munkaviszony vagy a
szolgáltatás megszüntetésével is járhat.
▪

➢ Amennyiben egy kivizsgálás arra derít fényt, hogy
valamely
munkavállalónk
szabályzatba
vagy
törvénybe ütközően járt el, az adott munkavállalót
az ennek megfelelő fegyelmi intézkedésben
részesítjük, amely többek között a foglalkoztatás
vagy a szolgáltatás megszüntetését jelentheti, de
akár jogi lépéseket is vonhat maga után.
▪

Lásd az Etikai Bizottság chartáját és a kivizsgálási eljárást
részletező dokumentumot

Lásd a belső visszajelzésekről és a megtorlás-mentességről szóló
szabályzatot
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KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZAT
Szigorúan tiltjuk a megvesztegetést és a
korrupciót.
➢ Semmilyen
körülmények
között
sem
minősül
elfogadhatónak az, hogy egy munkavállaló kenőpénzt, vagy
úgy nevezett „üzletsegítő kifizetést”adjon, fogadjon el, vagy
kínáljon fel bárkinek. Inkább elveszítünk egy üzletet,
minthogy
kenőpénzzel,
jutalékkal
vagy
egyéb
tisztességtelen kifizetéssel biztosítsuk azt.
➢ Ne feledje, hogy a kenőpénz bármilyen, értékkel bíró dolog
átadását jelenti – tehát nem csak kézpénz lehet.
Kenőpénznek minősülhet a nem üzleti célú utazások
jótékonysági adományokkal való finanszírozása, a túlzott
értékű ajándékozás, valamint a valaki számára szívességként
tett munkaerőfelvétel is.
➢ Harmadik fél közvetítőink, például forgalmazóink,
ügynökeink, tanácsadóink és értékesítési képviselőink
számára is megtiltjuk azt, hogy a ParkOhio nevében adjanak
át, kínáljanak fel vagy fogadjanak el kenőpénzeket.
Megfelelő átvilágítást szükséges végeznünk minden olyan
harmadék fél esetén, aki a partnerünkké kíván válni, vagy
üzletet folytatna velünk.

➢ Az ajándékok, szórakozási lehetőségek, vendéglátási
alkalmak, utazások, vásárlói események és az egyéb
prémiumok kizárólag szerény mértékűek, nem túl gyakoriak
és jogszerű üzleti célúak lehetnek, illetve minden esetben
rögzíteni kell azokat.
➢ Tiltjuk a vállalati alapokból tett politikai hozzájárulásokat.
A jótékonysági adományok kizárólag valóban jótékonysági
célokat szolgálhatnak, kölcsönös előnyszerzésre nem
használhatók fel.
➢ Munkavállalóinkat és üzleti partnereinket érdemeik szerint
választjuk meg, nem pedig egy vásárlónak, kormányzati
képviselőnek vagy más félnek tett szívességként.
➢ A pénzmosás a bűncselekmény eredményeként szerzett
pénzösszegek valódi forrásait fedi el. Tekintse gyanúsnak, és
azonnal jelentse a nagy összegű kézpénzes kifizetéseket;
a szokatlan pénzügyi forrásból érkező kifizetéseket;
a pénzösszegek tranzakciókhoz nem kapcsolódó országokba
vagy jogi személyeknek való átruházását; a szokatlanul
összetett egyezségeket; és a nyilvántartási vagy jelentési
követelmények kikerülésére tett próbálkozásokat.
▪ Lásd a korrupció-ellenes szabályzatot
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PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

A VÁSÁRLÓK ÉS A VERSENYTÁRSAK

Teljes és pontos üzleti, illetve pénzügyi
adataikat készítünk elő.

Tisztességesen veszünk részt a versenyben,
és tiszteletben részesítjük a vásárlóinkat.

➢ Könyveléseinket, nyilvántartásainkat, számláinkat és pénzügyi
jelentéseinket megfelelően részletes formában szükséges
fenntartani, azoknak tükrözniük kell tranzakcióinkat, valamint az
összes vonatkozó jogi és számviteli követelménynek, valamint a
belső ellenőrzéseink rendszerének is meg kell felelniük.

➢ Vásárlóinkat termékeink és szolgáltatásaink segítségével
szerezzük, ehhez nem becsméreljük a versenytársainkat, illetve
nem használjuk fel a versenytársainkkal kapcsolatos nem
nyilvános információkat.

➢ Közzététel-ellenőrzéseket és olyan eljárásokat végzünk, amelyek
biztosítják a nyilvános iktatásaink és jelentéseink teljességét,
tisztességes voltát, pontosságát, érthetőségét és naprakészségét.
➢ Belső és külső auditorainktól megköveteljük az együttműködést
és a nyitott kommunikációt. Minden olyan tevékenység tilos,
amely csalási szándékkal befolyásolja, kikényszeríti, manipulálja
vagy félrevezeti a belső és külső auditor munkáját.

➢ Megőrizzük az adatok bizalmasságát, valamint minden vásárlói
adatot és információt bizalmasan kezelünk. Munkavállalóink és
üzleti partnereink kizárólag a jogszerű üzleti célokhoz szükséges
vásárlói információkhoz, a jogszabályok által engedélyezett
mértékig férhetnek hozzá.
➢ Megfelelünk a vonatkozó trösztellenes jogszabályoknak és a
tisztességes versenyt szabályozó törvényeknek minden olyan
joghatóságban, amelyben üzleteinket végezzük. Soha nem
kötünk versenytársainkkal megállapodást az árak kialakítását, a
gyártás korlátozását, a piacok és ajánlatok megosztását vagy más
versenyt korlátozó intézkedést illetően. Általános szabályként
úgy rendelkezünk, hogy munkavállalóink nem közölhetik az
árakra, az ügyfelekre, a beszállítókra és a terméktervekre
vonatkozó adatokat, valamint az egyéb bizalmas információkat a
versenytársainkkal.

▪ Lásd a trösztellenes szabályzatot
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INFORMÁCIÓK ÉS ESZKÖZÖK
Megóvjuk a bizalmas információkat, a
vállalat értékeit és a személyes adatokat.
➢ Szigorúan tiltjuk a csalást. A munkavállalóknak be kell
jelenteniük a vállalat értékeinek esetleges eltulajdonítását,
az azokkal való visszaélést, illetve azok pazarló használatát,
így például a bankkártyák tisztességtelen használatát és a
hamis költségjelentéseket is, valamint fel kell hívniuk a
figyelmet az ilyen visszaélésekre.
➢ Kereskedelmi titkaink, műszaki adataink, marketing
terveink, szellemi tulajdonaink és a tulajdonunkat képező
egyéb információk szigorúan bizalmasan kezelendők,
illetéktelenekkel nem oszthatók meg.
➢ Munkavállalóink számára szigorúan tiltjuk azt, hogy a
ParkOhio értékpapírjaival való kereskedelemhez használják
fel a bizalmas információkat, vagy másokkal osszanak meg
ilyen információkat a ParkOhio értékpapírjaival való
kereskedés céljából.

➢ A munkavállalóknak kötelességük biztosítani a vállalat
eszközeinek, számítógépeinek és rendszereinek megfelelő
szintű védelmét, illetve kizárólag a jogszerű üzleti célokra
használhatják azokat. A munkavállalók nem használhatják a
vállalat üzletviteléhez a személyes rendszereiket és a
személyes e-mailfiókjaikat.
➢ Betartjuk a vonatkozó adatvédelmi törvényeket, illetve
kizárólag a kijelölt üzleti célokra, valamint a szükséges ideig
gyűjtjük, őrizzük meg és használjuk fel a személyes
adatokat. Csak azok a munkavállalók gyűjthetik, illetve
tekinthetik meg a személyes adatokat, akik kifejezetten
engedélyt kaptak erre.
➢ A munkavállalóknak a törvények és szabályozások betartása
érdekében a személyes adatok külföldre való továbbítása
előtt konzultálniuk kell a ParkOhio megfelelőségi irodával.
▪ Lásd az adatvédelmi szabályzatot

▪ Lásd a Bennfentes kereskedelempolitika
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GLOBÁLIS KERESKEDELEM
Tiszteletben tartjuk összes kereskedelmi
szankciót, valamint export- és
importtörvényt.
➢ Munkavállalóinknak és üzleti partnereinknek tiszteletben
kell tartaniuk az Egyesült Államok és az üzletmenetünk
egyéb joghatósága által kivetett hatályos szankciókat és
embargókat.
A
vállalat
valamennyi
vásárlója,
végfelhasználója, beszállítója, kereskedője, forgalmazója,
ügynöke, viszontértékesítője és egyéb üzleti partnere
esetén át kell vizsgálni a korlátozott és megfigyelőlistán
szereplő felekkel fenntartott kapcsolatot.
➢ Az összes vonatkozó import- és exporttörvényt betartjuk,
beleértve a szükséges engedélyek beszerzésére, valamint az
importált vagy exportált termékek, anyagok és technológiák
bersorolására,
értékére,
származási
országára,
rendeltetésére és végfelhasználására vonatkozó megfelelő
dokumentáció biztosítását is.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS
FENNTARTHATÓSÁG
Támogatjuk az egészséges környezetet és
az emberi jogokat.
➢ Minden vonatkozó környezetvédelmi jogszabálynak
megfelelünk. A környezetvédelmi vezetők munkaköri
kötelességei közé tartozik a vonatkozó környezetvédelmi
jogszabályok ismerete, valamint a létesítményeik időszakos
ellenőrzéseinek teljesítése vagy azok segítése.

➢ Támogatjuk az emberi jogokat és a társadalmi
felelősségvállalást, emellett az embercsempészet és a
kényszermunka minden formáját tiltjuk. Az említett normák
betartását üzleti partnereinktől is elvárjuk.

▪ Lásd a globális kereskedelmi megfelelőségi szabályzatot
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ÉRDEKELLENTÉT
Kerüljük a konfliktusokat és a
rosszhiszeműség látszatát.
➢ Munkavállalóinknak kerülniük kell az olyan helyzeteket,
amelyeknél kételyek merülhetnek fel arra vonatkozóan,
hogy az adott munkavállaló valóban a vállalat legjobb
érdekeinek megfelelően jár el.
➢ A
munkavállalók
nem
használhatják
személyes
haszonszerzésre a vállalat tulajdonát, idejét vagy
lehetőségeit, illetve nem léphetnek versenyre a ParkOhio
vállalattal.
➢ A potenciális érdekellentétekről időben tájékoztatni kell a
Vállalati erőforrásaink egyikét. A potenciális érdekellentéttel
rendelkező munkavállalóknak a konfliktusok feloldásáig
tartózkodniuk kell a vállalati döntések meghozatalától.
▪ Lásd az érdekellentétekről szóló szabályzatot

MUNKAHELYI MAGATARTÁS ÉS
BIZTONSÁG
Biztonságos és tiszteletteljes munkahelyet
biztosítunk.
➢ Minden munkavállaló felelős azért, hogy professzionálisan
járjon el, és gondoskodjon arról, hogy a munkahelyen senki
ne vegyen fel tisztességtelen magatartást, illetve ne
zaklasson másokat.
➢ Kötelezettséget vállaltunk arra, hogy támogassuk a
sokféleséget, valamint nemtől, fajtól, bőrszíntől, vallástól,
nemzeti származástól, kortól, fogyatékosságtól, szexuális
irányultságtól, veterán státusztól és az alkalmazandó jog
által védett egyéb csoportokhoz való tartozástól függetlenül
egyenlő lehetőségeket biztosítsunk.
➢ Műveleteink során a zajvédelmi és az egészségvédelmi
gyakorlatokat is alkalmazzuk, illetve betartjuk a
munkahelybiztonsági
szabályozásokat.
Minden
munkavállaló felelős az alábbiakban meghatározott
biztonságos munkahelyi gyakorlatok és eljárások, például a
biztonsági felszerelések megfelelő használatára vonatkozó
előírások követéséért.
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VÁLLALATI ERŐFORRÁSOK
A munkavállalók a Vállalati erőforrások osztályon
keresztül jelenthetik a szabálysértéseket, és
tehetik fel a kérdéseiket.
• Vezetőség

ETIKAI FORRÓDRÓT
A munkavállalók az Etikai forródróton keresztül
bizalmas, névtelen bejelentést tehetnek.

• A webes bejelentés és az Egyesült Államokon
kívüli telefonszámok –
www.convercent.com/report

• Emberi erőforrások (Human Resources, HR)
• A ParkOhio megfelelőségi irodája
(pkoh.compliance@pkoh.com)

• Egyesült Államok-beli és kanadai telefonszám –
+1 (800) 461-9330

• A ParkOhio jogi főtisztviselője
• A ParkOhio belső ellenőrzési csoportja
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ALAPVETŐ SZABÁLYZATOK
• Korrupció-ellenes szabályzat

• Trösztellenes szabályzat

• Az Etikai Bizottság chartáját és a
kivizsgálási eljárást részletező
dokumentum
• Tisztességes közzétételi szabályzat

• Az érdekellentétekről szóló
szabályzat

• Globális kereskedelmi megfelelőségi
szabályzat

• A szerződések jóváhagyásáról szóló
szabályzat

• Bennfentes kereskedelempolitika

• Adatvédelmi szabályzat

• A belső visszajelzésekről és a
megtorlás-mentességről szóló
szabályzat
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