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Tisztelt Huntsman-munkatárs! 

Az elmúlt öt évtized során közösen erős és ellenálló örökséget építettünk a Huntsmannél. 
Ennek a teljesítménynek a középpontjában két egyszerű fogalom áll: a feddhetetlenség és 
a döntés. A mi döntésünk, hogy a helyes módon végezzük üzleti tevékenységünket.

A mi döntésünk, hogy feddhetetlenül cselekszünk, és ez egymással szembeni 
ígéretünk. Ez jelenti ügyfeleink és részvényeseink felé vállalt legfontosabb 
kötelezettségvállalásunkat. Ez az alap, amelyre bizalmi kapcsolatokat építünk, és amelyek 
idővel egyre szorosabbá válnak. A bizalom nagyon értékes, ugyanakkor nagyon kényes 
is. Ezért olyan fontos, hogy közösen továbbra is helyes döntéseket hozzunk arról, hogyan 
viselkedünk szakemberként és a vállalat nagyköveteiként. Senkitől nem várható el, hogy 
minden felmerülő üzleti etikai kérdésre tudja a választ, de mindannyian felelősek vagyunk 
azért, hogy tudjuk, hol találjuk a helyes válaszokat.

Az üzleti magatartási irányelveinkben található információk célja, hogy támogassák Önt 
ezen az úton. Hasonlóképpen, a Huntsman minden munkatársa felelős azért, hogy az 
ebben az útmutatóban részletezett csatornákon keresztül felszólaljon, ha tanúja lesz 
valaminek, amiről úgy gondolja, hogy szándékosan vagy akaratlanul etikátlan módon 
került végrehajtásra.

Ezen irányelvek betartása, valamint a józan ítélőképesség és a helyes üzletvitel iránti 
elkötelezettség az, amit nap mint nap elvárunk minden munkatársunktól, hogy fenntartsuk 
a legmagasabb etikai normákat, amelyekre örökségünk épül, és amelytől a jövőnk függ.

Köszönöm, hogy minden cselekedetükben példát mutatnak értékeinkre.

Peter R. Huntsman
Elnök-vezérigazgató

Peter Huntsman 
üzenete
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Értékeink: 
A Huntsman 
sikerképlete
A Huntsmannél elkötelezettségünk és az iránti szenvedélyünk, 
hogy a helyes dolgot tegyük, versenyelőnyt jelent az üzleti 
élet minden területén. Elkötelezettek vagyunk értékeink 
– a tisztesség, feddhetetlenség, tisztelet és felelősség – 
iránt. Ez az elkötelezettség egyesít minket világszerte, és 
minden tevékenységünkben arra ösztönöz, hogy magas 
szintű etikai normáikat tartsunk fenn – különösen az 
egymással, ügyfeleinkkel és üzleti partnereinkkel fenntartott 
kapcsolatainkban. Mindannyiunknak meg kell felelnünk a 
Huntsman értékeinek, hogy minden nap helyes döntéseket 
hozhassunk.

Minden kapcsolatunkban 
őszinték vagyunk

Tetteinkben 
feddhetetlenséget 

tanúsítunk
Mindenkivel szemben 
tiszteletet tanúsítunk

Felelősséggel tartozunk 
a vállalati eszközökért

Konklúzió: 
Munkatársaink 

értéket teremtenek

Értékeink: 
A Huntsman 
sikerképlete

4



   Tisztesség
Minden kapcsolatunkban pontosak és őszinték 
vagyunk.

   Feddhetetlenség
Mindenben, amit teszünk, a feddhetetlenség 
legmagasabb normái szerint járunk el.

   Tisztelet
Mindenkivel szemben, akivel kapcsolatba 
kerülünk, tiszteletet és figyelmet tanúsítunk.

   Felelősség
Személyesen számon kérhetik rajtunk 
kötelezettségeink betartását.

Értékeink globális fenntartása

Ezek az irányelvek mindannyiunkra vonatkoznak, 
függetlenül attól, hogy hol dolgozunk. Elvárás velünk 
szemben, hogy mindig betartsunk a törvényeket, 
még akkor is, ha azok összetettek, változhatnak, és 
országonként eltérőek lehetnek. Bár a Huntsman nem 
várja el mindenkitől, hogy a jog minden területén jártas 
legyen, mindannyiunk felelőssége, hogy ismerjük, 
megértsük és betartsuk ezeket az irányelveket, valamint 
az adott helyszínre és munkakörre vonatkozó irányelveket, 
eljárásokat és törvényeket.
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Közös felelősségeink megértése

A Huntsman hírneve mindazok cselekedeteire épül, akik Vállalatunk nevében járnak el. 
Közös felelősséggel tartozunk értékeink megőrzéséért, és mindenkitől elvárjuk, hogy 
kövesse magas szintű etikai normáinkat.

A vezetőségtől elvárjuk, hogy példát mutatva vezessenek

A vezetőktől elvárjuk, hogy példát mutatva vezessenek. Meggyőződésünk, hogy ez a 
legjobb módja annak, hogy a Huntsman értékeit közvetítsék a munkatársak, valamint az 
ügyfelek és az üzleti partnerek felé. Vezetőként és menedzserként kötelesek vagyunk:
• A legnagyobb feddhetetlenséggel és értékeinkkel teljes összhangban cselekedni.
• közölni beosztottainkkal ezen irányelvek és az etikus magatartás fontosságát.
• pozitív környezetet létrehozni, ahol beosztottaink és más munkatársak nyugodtan 

feltehetik kérdéseket, és jelezhetik aggályaikat.
• odafigyelni azokra a helyzetekre, amelyek sérthetik a jelen irányelveket vagy a 

törvényeket.
• haladéktalanul értesíteni a megfelelő személyeket minden olyan helyzetről, amely 

etikátlan vagy károsíthatja Huntsman hírnevét.
• biztosítani a titoktartást és tiltani a megtorlást.
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A helyes döntések meghozatala
Időnként előfordulhat, hogy nem vagyunk biztosak abban, hogy mit tegyünk, vagy nem 
tudjuk, hogy egy tett vagy döntés etikus vagy jogszerű-e. Ilyen helyzetekben a következő 
kérdéseket kell feltennünk magunknak:

Megfelelek irányelveinknek, szabályzatainknak 
és eljárásainknak, valamint a munkaterületemre 
vonatkozó összes törvénynek?

Milyen útmutatásra van szükségem, 
mielőtt meghozom ezt a döntést?

Tetteim következtében érheti a Huntsmant 
bármilyen negatív következmény?

Van valaki a Huntsmannél, akinek 
tudnia kellene a tervezett vagy megtett 
lépéseimről?

Mit szólnék, ha a tetteim nyilvánosságra 
kerülnének? Büszke lenne a családom 
a tetteimre?
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Felszólalás

Ha továbbra is kérdése van egy adott helyzettel kapcsolatban, vagy ha problémáját vagy 
aggodalmát jelezné, vegye fel a kapcsolatot az alábbi források egyikével:
• Az Ön közvetlen felettese
• A helyi humánerőforrás-képviselő
• A létesítmény megfelelőségi megbízottja: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/

contacts/facility-compliance-officers
• Bármely megfelelőségi szakértő: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/

compliance-champions
• Az etikai és vállalati megfelelőségi osztály: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/

contacts/ethics-and-compliance-team és ethics@huntsman.com
• A megfelelőségi igazgató
• A jogi osztály
• A vezető jogtanácsos
• A Speak Up segélyvonal: www.huntsman.com/speakup (az adott ország telefonszáma az etikai 

és megfelelőségi intranet oldalon található)

A Speak Up segélyvonalat egy független cég működteti, és több nyelven is elérhető, a nap 24 
órájában, a hét minden napján. A bejelentések közvetlenül a Speak Up weboldalon vagy egy 
képviselővel folytatott beszélgetés útján is megtehetők. A segélyvonalon keresztül bejelentett 
problémák esetében kérésre bizalmasan kezelik a bejelentő kilétét, amennyiben ezt a helyi 
törvények lehetővé teszik, és a problémát kivizsgálás céljából továbbítják a Huntsmannek.

A döntéshozatali kritériumokra és politikákra további hivatkozások találhatók a jelen 
irányelvekben. Ezek és más fontos irányelvek elérhetők az etikai és megfelelőségi intranet 
oldalunkon: huntsman.com/ethics.

Ha bármelyikünk tudomást szerez olyan helyzetről, amely magában foglalhatja ezen irányelvek, 
eljárások vagy törvények esetleges megsértését, haladéktalanul jelentenünk kell. A felszólalás 
azonosítja az illegális vagy etikátlan magatartást ott, ahol az előfordul, megakadályozza a 
fennálló helyzetek súlyosbodását, és segít megelőzni a jövőbeni etikátlan viselkedést. Ne 
habozzon jóhiszeműen hangot adni aggodalmának.
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Azonnali figyelem. Ha valaki egy aggályát jelzi, azt elküldjük 
etikai és megfelelőségi csoportunknak. A bejelentést az etikai 
és megfelelőségi osztály értékeli, és megfelelő intézkedést hoz 
vagy kivizsgálja.

Alapos vizsgálat. A Huntsman haladéktalanul vizsgálatot 
indít, összegyűjti az összes rendelkezésre álló adatot, és 
megállapítja, hogy történt-e tiltott viselkedés. 

Utánkövetés. A vizsgálat eredményei alapján a Huntsman 
megteszi a megfelelő lépéseket minden további nem megfelelő 
vagy etikátlan viselkedés megállítására és megakadályozására.

A panaszokat komolyan vesszük. Minden bejelentést, 
beleértve a diszkriminációra, zaklatásra és/vagy megtorlásra 
vonatkozó állításokat, komolyan vesszük, és a lehető 
legbizalmasabb módon azonnal kivizsgáljuk, bár a teljes 
titoktartás nem mindig garantálható.

Bejelentések kivizsgálása

Huntsman minden jóhiszeműen bejelentett visszaélést kivizsgál. Javasoljuk, hogy bejelentéskor adja meg nevét, mert a bejelentő 
személy kilétének ismerete gyakran segíthet a kivizsgálásban. A titoktartást a lehető legnagyobb mértékben biztosítjuk, miközben 
lehetővé tesszük a megfelelő vizsgálatot és a probléma megoldását.

A következő kulcsfontosságú pontok felvázolják a kapott bejelentésekkel kapcsolatos megközelítésünket:

Az együttműködést elvárjuk. Minden munkatárstól 
elvárjuk a teljes körű együttműködést, és segíteniük kell 
a Huntsmannek a vizsgálatok során. Az együttműködés 
elmulasztása fegyelmi eljárást vonhat maga után, amely 
akár a munkaviszony megszüntetéséhez is vezethet.

Megfelelő fegyelmi intézkedés. Minden munkatársunk, 
aki megsérti a jelen irányelveket, megfelelő fegyelmi 
büntetéssel, vagy egyéb intézkedéssel sújtható, és akár a 
munkaviszonya is felmondható.

A bejelentést elmulasztó vezetők. Fegyelmi eljárás 
indítható azon vezetők ellen is, akik tudnak a panaszról 
vagy a helytelen magatartásról, de nem tesznek bejelentést, 
vagy adott esetben nem tesznek azonnali lépéseket az ilyen 
magatartásra reagálva.

A szabálysértések következményei. A szabálysértések 
súlyos következményekkel járhatnak, beleértve az érintett 
személyek elbocsátását, sőt polgári és büntetőjogi 
szankciók is kiszabhatók az érintett személyekkel és/vagy a 
Huntsmannel szemben.
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A megtorlás tilalma
Megtorlásról akkor beszélünk, ha a munkatársak, álláspályázók 
vagy a velük közeli kapcsolatban álló személyek kedvezőtlenebb 
bánásmódban részesülnek, mert jelentettek vagy felvetettek egy 
problémát, vagy részt vettek egy megfelelőségi vizsgálatban vagy 
peres eljárásban (például tanúvallomást tettek).

Tilos megtorlást alkalmazni bárkivel szemben, aki jóhiszeműen 
megfelelőségi problémáját vagy aggályát jelzi. Ha jóhiszeműen 
tesz bejelentést, nem vonható fegyelmi vagy egyéb hátrányos 
intézkedés alá, még akkor sem, ha az Ön által megkérdőjelezett 
magatartás nem bizonyul jogellenesnek vagy etikátlannak. A 
„jóhiszeműség” azt jelenti, hogy minden szükséges információt 
megad, hogy őszinte, valós és teljes körű bejelentést tesz.

Válaszok megfogalmazása 
K: A csapatom egyik munkatársa bevallotta, hogy bejelentést 
tett a Speak Up segélyvonalon keresztül. Elmondta, hogy a 
bejelentésében a közvetlen vezetőnk érintett. Azóta észrevettem, 
hogy a vezetőnk tiszteletlenül bánik vele, és gyanítom, hogy 
ennek a bejelentéshez lehet köze. Nem tudom, mit tegyek. 
Az a legjobb, ha kimaradok az egészből? Hallgassak erről a 
problémáról?

V: Nem, jeleznie kell az aggályait. A felettese viselkedése 
megtorlásra utalhat. Mivel a gyanúja jóhiszemű, tegyen 
bejelentést a létesítmény megfelelőségi megbízottjának, az 
etikai és megfelelőségi csoportnak, a Speak Up segélyvonalnak 
vagy más kapcsolattartónak jelentéstevő erőforrásnak. Nem 
tűrjük el a megtorlást, és a bejelentés lehetővé teszi, hogy 
megakadályozzuk vagy megszüntessük azt.
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Minden 
kapcsolatunkban 
őszinték 
vagyunk
A Huntsmannél mindig őszinték vagyunk 
minden kapcsolatunkban. Ez az alapelv 
vezérel bennünket, amikor kapcsolatba lépünk 
kollégáinkkal, termékeinket pontosan forgalmazzuk, 
tisztességesen versenyzünk, és méltányosan 
bánunk a beszállítókkal és harmadik felekkel.
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Termékeink 
forgalmazása
Őszintén, büszkén és átláthatóan 
forgalmazzuk az általunk nyújtott 
termékeket és szolgáltatásokat, 
mert tudjuk, hogy ez bizalmat 
ébreszt a Huntsman iránt. 
Kiváló minőségű termékek és 
szolgáltatások biztosításával 
nyerünk el üzletet a piacon, és 
őrizzük meg hírnevünket.

Sosem vezetjük félre 
ügyfeleinket és üzleti 
partnereinket termékeinkkel vagy 
szolgáltatásainkkal kapcsolatban. 
Átláthatóságra és őszinteségre 
alapozva érdemeljük ki a bizalmat. 
Mivel nagyra értékeljük az 
általunk kiépített kapcsolatokat, az 
ügyfelekkel és üzleti partnerekkel 
folytatott minden interakciót a 
Huntsman üzleti lehetőségének 
tekintjük.

Sikerképletünk

Termékeinket tisztességesen és hatékonyan forgalmazzuk, ha:

• Nem teszünk hamis állításokat a termékeink és szolgáltatásaink jellemzőit illetően.
• Anélkül emeljük ki termékeink és szolgáltatásaink értékét, hogy becsmérelnénk a

versenytársainkat.
• Pontosan megbecsüljük és közöljük a megvalósításhoz szükséges időt.
• Gondoskodunk arról, hogy marketing- és reklámanyagaink pontosak legyenek és

megfeleljenek minden törvénynek és előírásnak.
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Válaszok megfogalmazása 
K: Az értékesítési osztályon dolgozom, és közel állok a negyedéves célom teljesítéséhez. Ha teljesítem, egyéni teljesítménybónuszt kapok. 
A közelmúltban a tárgyalások elakadtak egy potenciális ügyféllel folytatott találkozók során. Hogy létrejöjjön az üzlet, rendkívül rövid határidejű 
teljesítést javasoltam. Nem voltam biztos abban, hogy ez betartható, de úgy gondoltam, hogy az ügyfelet ez nem fogja zavarni, mivel a 
szerződésben nem szerepel majd, hogy a rövid határidő szükséges. Az üzlet még nem zárult le, de attól tartok, hogy félrevezethettem az 
ügyfelet. Helyesen járok el?

V: Ha nem biztos abban, hogy egy vállalás tartható-e, egyeztetnie kell egy vezetővel. Az értékeinkkel, a tisztességgel és feddhetetlenséggel 
összhangban lévő magatartás az, ha olyan feltételeket vállalunk, amelyeket a Huntsman reálisan teljesíteni tud. Nem hagyhatjuk, hogy a 
vágyott teljesítménycélok vagy kvóták veszélyeztessék etikai normáinkat. Konzultáljon egy vezetővel, ha szükséges, és kommunikáljon őszintén 
a potenciális ügyféllel. Időben tisztázza az elvárásokat, nehogy csalódást okozzunk az ügyfelüknek, és hogy a hírnevünk ne csorbulhasson.
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Tisztességes 
verseny
Erőteljesen és tisztességesen 
versenyzünk a piacon, és betartjuk 
az összes vonatkozó törvényt. 
Nincs olyan haszon, amiért megéri 
feláldozni az értékeinket. Soha 
nem kötünk kompromisszumot 
etikai normáinkkal kapcsolatban, 
hogy versenyelőnyhöz jussunk 
vagy üzleti célokat érjünk el. A 
törvények megsértése, beleértve a 
trösztellenes törvényeket is, súlyos 
következményekkel járhat.

Sikerképletünk

Tisztességes versenyt folytatunk, ha:

• Versenytársainkról csak nyilvános vagy más megfelelő forrásokból gyűjtünk 
információkat, és ezeket a forrásokat dokumentáljuk.

• Értesítjük a jogi osztályt, ha véletlenül egy versenytárs bizalmas vagy védett 
információihoz jutunk hozzá.

• Nem járunk el megtévesztő módon és nem teszünk pontatlan kijelentéseket a 
versenylehetőségek korlátozása érdekében.

• Nem toborozunk a versenytársak információinak megszerzése céljából.
• Nem értékesítünk a költségeknél alacsonyabb áron, hogy kiszorítsunk versenytársainkat 

a piacról.
• Nem beszélünk az árképzésről, a területekről vagy az ügyfelekről a versenytársakkal.
• Felvesszük a kapcsolatot az etikai és megfelelőségi csoporttal vagy a jogi osztállyal, ha a 

tisztességes versennyel kapcsolatos kérdésünk van.
• Elvégezzük az összes szükséges versenyjogi képzést.

További információ

• Trösztellenes és versenyről szóló irányelv
• Trösztellenes és versenyről szóló irányelv iGuide
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Válaszok megfogalmazása 
K: Egy üzleti partner meghívott egy golfrendezvényre. 
Valószínűleg versenytársak is részt vesznek az eseményen. 
Mit tegyek?

V: A rendezvényen kerülnie kell a versenytársakkal való 
érintkezést. Tervezze meg előre, beszéljen a rendezvény 
szervezőjével, hogy biztosítsa, hogy golfozáskor ne kerüljön a 
versenytársak közelébe. A rendezvényen kerülni kell a kötetlen 
társasági helyzeteket (például az ebédet) a versenytársakkal. 
Azt is ellenőriznie kell, hogy a részvétel előtt szükség van-e 
további jóváhagyásra és képzésre.

A versenyjog megértése 
A versenyjogi és trösztellenes törvények biztosítják, hogy a 
termékek és szolgáltatások piacán a verseny érvényesüljön. 
Ezek a törvények védik a versenyt azáltal, hogy tiltják azokat a 
megállapodásokat, gyakorlatokat és magatartásokat, amelyek 
csökkentik az üzleti hatékonyságot, korlátozzák az innovációt, 
vagy a termékek és szolgáltatások magasabb áraihoz vagy 
alacsonyabb minőségéhez vezetnek. A versenyjog két fő területe 
a következő:

• versenyellenes megállapodások és gyakorlatok és 

• piaci erőfölénnyel való visszaélés.

A versenyjogi kockázatok azonosításának és kezelésének 
elmulasztása súlyos jogi, pénzügyi és a hírnevet érintő 
következményekkel járhat.
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Kapcsolattartás 
beszállítókkal 
és harmadik 
felekkel
Nagy tiszteletet tanúsítunk a 
beszállítókkal és harmadik felekkel 
való kommunikáció során. Üzleti 
tevékenységünk során őszintén és 
nyíltan járunk el, mert üzletvitelünk 
azon múlik, hogy azokkal a 
partnerekkel működjünk együtt, 
akik osztják magas szintű etikai 
normáinkat. Összetett ellátási 
láncokkal rendelkező globális 
vállalatként azokkal a partnerekkel 
alakítunk ki és tartunk fenn 
kapcsolatokat, akik a legnagyobb 
értéket nyújtják az értékeinkkel és a 
törvényekkel összhangban.

Sikerképletünk

Etikus kapcsolatot alakítunk ki a beszállítókkal és harmadik felekkel, ha:

• Minden üzleti partnerrel tisztességesen bánunk, függetlenül a kapcsolat üzleti értékétől.
• Döntéseinket olyan objektív kritériumok alapján hozzuk meg, mint a minőség, az ár és 

a szolgáltatás.
• Még a látszatát is kerülnünk kell az összeférhetetlenségnek vagy bármilyen 

részlehajlásnak (lásd: „Az érdekellentétek kerülése” című fejezetet).
• Soha nem osztunk meg bizalmas üzleti információkat a Huntsmanről vagy más vállalatról 

engedély nélkül.
• Nyíltan és őszintén megbeszéljük a felmerülő kérdéseket, hogy kölcsönösen elfogadható 

megoldást találjunk.
• Átvilágítást végezünk annak érdekében, hogy üzleti partnereink megfeleljenek magas 

szintű etikai normáinknak.

További információ

• Korrupcióellenes irányelv
• Harmadik fél átvilágítása című szakasz a Korrupcióellenes irányelv iGuide-ban
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Tetteinkben 
feddhetetlenséget 
tanúsítunk
Nem elég hinni a feddhetetlenségben – minden 
cselekedetünkben feddhetetlenséget kell mutatnunk. 
Feddhetetlenségünkről az érdekellentétek kerülésével, 
a korrupció minden formájának megelőzésével, 
a bennfentes kereskedelmet és a nemzetközi 
kereskedelmet szabályozó törvények betartásával, 
valamint üzleti nyilvántartásaink pontosságának 
megőrzésével teszünk tanúbizonyságot.
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Az érdekellentétek 
kerülése
Pártatlan döntéseket hozunk, és 
munkánk során a Huntsman legfőbb 
érdekeit szem előtt tartva járunk el. 
Érdekellentét olyankor lép fel, ha 
személyes érdekeink akadályozzák, 
hogy objektív üzleti döntéseket 
hozzunk. Az ilyen ellentétek kihatással 
lehetnek azon képességünkre is, hogy 
a Huntsman javára hatékony munkát 
végezzünk. Soha nem használjuk fel 
üzleti adatainkat oly módon, hogy az 
érdekellentétet teremtsen személyes 
érdekeink és Huntsman érdekei között.

Sikerképletünk

Úgy kerülhetjük az érdekellentéteket, ha:

• Biztosítjuk, hogy üzleti döntéseink a Huntsman legfőbb érdekeit szolgálják, és azokat 
személyes érdekeinktől elkülönítve kezeljük.

• Azonnal nyilvánosságra hozunk minden tényleges vagy potenciális érdekellentétet.
• Vezetőnkkel megoldunk vagy enyhítünk minden olyan érdekellentétet, amely nem 

kerülhető el.
• Kerüljük a Huntsmanen kívüli üzleti vagy egyéb érdekek érvényesítését, amelyek 

befolyásolhatják azon képességünket, hogy munkaköri kötelezettségeinknek eleget 
tegyünk.

• Kerüljük a Huntsman egy versenytársával kapcsolatos személyes üzleti érdek 
érvényesítését.

További információ

• Érdekellentétekről szóló irányelv
• Érdekellentétről szóló irányelv iGuide
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Az érdekellentétek megértése 
Érdekellentét akkor merül fel, ha egy munkatárs személyes 
érdekei ellentétesek, vagy vélhetően ellentétesek a Huntsman 
érdekeivel vagy hatással vannak a munkatárs munkával 
kapcsolatos feladataira. A következő területeken gyakran 
felmerülnek érdekellentétek:

• A Huntsmannel üzleti kapcsolatban álló harmadik fél a 
munkatárs családtagja vagy barátja, egyéb kapcsolatban áll a 
munkatárssal, vagy pénzügyi kapcsolatban áll a munkatárssal.

• Romantikus kapcsolat létesítése egy másik Huntsman 
munkatárssal.

• A Huntsmannél dolgozik egy be nem jelentett családtagja vagy 
közeli barátja.

• Külső munkaviszony létesítése, különösen a Huntsman egy 
üzleti partnerével vagy versenytársával.

• Tisztségviselőként, partnerként, tanácsadóként vagy vezetőként 
tevékenykedik bármely olyan szervezetnél, amely üzleti 
kapcsolatban áll, vagy üzleti kapcsolatot kíván létesíteni a 
Huntsmannel.

• A Huntsman erőforrásainak – például tulajdona, információi 
vagy az alkalmazott munkaideje – külső munkára történő 
felhasználása.

• Jelentős pénzügyi érdekeltség egy másik vállalatban, amellyel 
a Huntsman üzleti kapcsolatban áll. „Jelentős” pénzügyi 
befektetés az, amely meghaladja:

• egy vállalat vagy társaság forgalomban lévő értékpapírjai 
bármely osztályának 1%-át,

• a 10%-os érdekeltséget egy társulásban vagy 
egyesületben, vagy

• a társult vállalkozás összes eszközének vagy bruttó 
árbevételének 5%-át.

Válaszok megfogalmazása 
K: Egy munkatársamtól hallottam, hogy több hónappal ezelőtt 
megalapított egy hulladék-újrahasznosítási szolgáltatást nyújtó 
vállalatot. A vállalatnak mára több ügyfele is van, akik a Huntsman 
versenytársai. Mivel a Huntsman nem ügyfele a vállalkozásának, 
a munkatársam úgy gondolja, hogy nem kell bejelentenie 
a közvetlen feletteseinknek. Szerintem ebben az esetben 
érdekellentét állhat fenn. Mit tegyek?

V: A munkatársának értesítenie kellett volna közvetlen vezetőjét és 
a létesítmény megfelelőségi megbízottját, mielőtt bármi olyat tenne, 
ami kihatással lenne azon képességére, hogy a Huntsmannél 
betöltött munkakörében objektív döntések hozhasson. A 
munkatársának erről haladéktalanul beszélnie kell közvetlen 
felettesével és a létesítmény megfelelőségi megbízottjával, hogy 
az esetleges érdekellentétet rögzíteni és értékelni lehessen. 
Kérje meg közvetlen felettesét vagy a létesítmény megfelelőségi 
megbízottját, hogy beszéljenek erről a munkatársával.
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A korrupció és 
a vesztegetés 
tilalma
Az üzleti lehetőségeket érdemeink 
alapján és tisztességes módon 
szerezzük. Sosem próbáljuk 
befolyásolni az üzleti döntéseket 
nem megfelelő kifizetésekkel vagy 
szívességekkel. A korrupcióellenes 
törvények megszegése büntetőjogi 
szankciókat vonhat maga után 
– mind a Vállalatra, mind Önre 
nézve – és a korrupció puszta 
látszata is árthat a hírnevünknek. 
Nincs olyan haszon, amiért megéri 
feláldozni a hírnevünket. Éppen 
ezért szigorúan tilos minden 
kenőpénz vagy csúszópénz, 
függetlenül attól, hogy hol található 
a telephelyünk vagy hol folytatjuk 
az üzleti tevékenységet.

Sikerképletünk

Megakadályozzuk a vesztegetést és a korrupciót, ha:

• Soha nem kínálunk fel értékes dolgot azzal a szándékkal, hogy befolyásoljuk az üzleti 
döntéseket.

• Soha nem ajánlunk fel semmilyen értékes dolgot egy kormányzati tisztviselőnek a jogi 
osztály vagy az etikai és megfelelőségi csoport előzetes jóváhagyása nélkül.

• Soha nem ajánlunk fel és nem fogadunk el helytelen vagy gyanús fizetéseket.
• Teljes körű és pontos nyilvántartást vezetünk, minden kifizetést őszintén részletezünk.
• Jelentjük a nem megfelelő kifizetésekkel kapcsolatos aggályokat.
• Soha nem veszünk igénybe harmadik felet olyan fizetések teljesítésére, amelyeket mi 

magunk nem tennénk meg.
• Átvilágítást végzünk annak érdekében, hogy olyan vállalatokkal létesítsünk 

partnerkapcsolatot, akik osztják értékeinket.

További információ

• Korrupcióellenes irányelv
• Korrupcióellenes irányelv iGuide
• Hatáskör átruházása

Értékeink: 
A Huntsman 
sikerképlete

Minden kapcsolatunkban 
őszinték vagyunk

Mindenkivel szemben 
tiszteletet tanúsítunk

Felelősséggel tartozunk 
a vállalati eszközökért

Konklúzió: 
Munkatársaink 

értéket teremtenek

20

Tetteinkben 
feddhetetlenséget 

tanúsítunk



Vesztegetés, kenőpénz és ügymenetkönnyítő 
juttatások 
Vesztegetésnek minősül, ha valaki értékes dolgot ajánl fel 
egy másik személynek azzal a szándékkal, hogy helytelenül 
befolyásoljon egy üzleti döntést, vagy jogtalanul jusson 
haszonhoz. Ha egy másik személyt vagy harmadik felet bíz 
meg vesztegetés felajánlásával az Ön nevében, az egyenértékű 
azzal, mintha saját maga ajánlana fel kenőpénzt.

A kenőpénz a vesztegetés egy formája, amikor a vállalatnak 
jogtalanul kifizetett összeg bizonyos részét visszajuttatják egy 
adott személynek, hogy befolyásolják.

A köztisztviselő fogalma tágan értelmezhető. A kormány, 
állami szervek, állami tulajdonú vagy állami irányítás alatt álló 
vállalatok alkalmazottai, valamint a politikai tisztségre jelöltek 
mind köztisztviselőnek minősülnek. Egyes országokban nem 
egyértelmű, hogy egy személy köztisztviselő-e. Mindent, 
amit egy olyan személynek adnak át, aki köztisztviselő lehet, 
értéktől függetlenül, előzetesen jóvá kell hagynia az etikai és 
megfelelőségi csoportnak.

Az ügymenetkönnyítő juttatások, amelyeket néha 
„csúszópénznek” is neveznek, általában olyan kis összegű 
kifizetések, amelyek célja az olyan tranzakciók felgyorsítása 
vagy megkönnyítése, amelyek nem járnak üzleti döntésekkel – 
például köztisztviselő számára történő kifizetéssel egy engedély 
megszerzése,más szolgáltatások meggyorsítása, vagy rendőri 
védelem biztosítása. Nem végzünk ilyen fizetéseket, még akkor 
sem, ha a helyi törvények vagy szokások szerint elfogadhatók.
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Ügyfelek és üzleti partnerek 
megajándékozása, illetve ajándék elfogadása 
Esetenként ajándékot adhatunk vagy szórakoztatást nyújthatunk 
vagy fogadhatunk el meghatározott üzleti célból, feltéve, 
hogy az értéke és gyakorisága nem túlzott. A Huntsman üzleti 
érdekeit az szolgálja a legjobban, ha döntéseinket kereskedelmi 
szempontok alapján hozzuk meg, és nem hagyjuk magunkat 
befolyásolni ajándékokkal vagy szórakoztatással. Soha ne adjon 
és ne fogadjon el olyasmit, amely hatással lehet (vagy azt a 
látszatot keltheti, hogy hatással van) saját vagy egy másik fél 
azon képességére, hogy tisztességes és pártatlan üzleti döntést 
hozzon. Soha ne adjon vagy fogadjon el ajándékként:

• Készpénzt vagy készpénzzel egyenértékű eszközöket 
(beleértve a kedvezményeket, kölcsönöket és 
ajándékkártyákat)

• Pazar étkezéseket
• Részesedést, részvényeket vagy kötvényeket
• Nem üzleti jellegű utazás vagy szállás költségeinek 

megtérítését
• Drága borokat vagy alkoholos italokat
• Nem helyénvaló szórakoztatást
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Válaszok megfogalmazása 
K: Egy kereskedő felajánlott nekem két prémium jegyet a FIFA 
világbajnokság egy mérkőzésére. A kereskedő azt mondta, nem 
kér semmit cserébe, mert ő nem tud elmenni. Elfogadhatom a 
jegyeket?

V: A jegyek értéke miatt az ajándék elfogadásához külön 
jóváhagyás szükséges. Ezenkívül útmutatást kell kérnie közvetlen 
felettesétől, hogy helyénvaló-e elfogadni ezeket a jegyeket, vagy 
udvariasan el kell utasítania ezt az ajándékot.

K: Hallottam, hogy a főnököm azt mondta a barátjának, hogy az 
új okostelefonját a feleségétől kapta ajándékba. De én tudom, 
hogy az okostelefont valójában egy vállalkozó ajándékozta neki. 
Ez egy drága telefon, és meghaladja a Huntsman korrupcióellenes 
irányelvében meghatározott küszöbértéket. Mit tegyek?

V: Az ajándék elfogadhatatlannak minősül, mivel befolyásolhatja 
— vagy azt a látszatot keltheti, hogy befolyásolja — főnöke üzleti 
döntéseinek objektivitását. Aggályait haladéktalanul jelentse 
a létesítmény megfelelőségi megbízottjának vagy az etikai és 
megfelelőségi csoport bármely tagjának. Használhatja a Speak 
Up segélyvonalat is.

K: Egy forgalmazó felajánlott nekem egy utat egy szakmai 
kiállításra, és az út minden költségét fedezi.. Azt hiszem, a 
részvétel nagyon sokat segítene a munkámban. Elfogadhatom az 
ajánlatot?

V: Mielőtt elfogadná utazási költségeinek megtérítését, 
jóváhagyást kell kérnie felettesétől és a létesítmény megfelelőségi 
megbízottjától. Az utazás csak abban az esetben hagyható jóvá, 
ha üzleti szempontból hasznos a Huntsman számára, és nem 
tisztességtelen céllal ajánlották fel. Azt se feledje, hogy a szakmai 
kiállításokon /kereskedelmi bemutatókon való részvételhez 
további jóváhagyásokra és képzésre lehet szükség.

K: Az elmúlt öt évben az értékesítési osztályon dolgoztam a 
Huntsmannél. Az Egyesült Államokban élek, de most vettem át 
egy nagy projektet egy ázsiai kormányhivatalnál. A hivatal egyik 
alkalmazottjával folytatott telefonhívás során azt mondták, hogy 
bizonyos adományok az országukban folytatott üzleti tevékenység 
szokásos részét képezik. Nem ígértem semmit, és azt mondtam, 
hogy később visszatérünk erre. Mit tegyek?

V: A lehető leghamarabb jelentse az esetet az etikai és 
megfelelőségi csoportnak. Ezek a kifizetések ügymenetkönnyítő 
juttatásoknak vagy kenőpénznek tűnhetnek, és még a korrupció 
látszatát is kerülnünk kell, bárhol is dolgozunk.

Ne feledje, hogy az állami tulajdonú vagy állami irányítás alatt 
álló vállalatok alkalmazottai köztisztviselőknek minősülnek. 
Minden adományt, beleértve a jótékony célú adományokat 
is, jóvá kell hagyni a hatáskör átruházásával kapcsolatos 
előírásainkkal összhangban. Állami szerv alvállalkozójának vagy 
köztisztviselőnek történő adományozáshoz vagy tőlük érkező 
adományok elfogadásához az etikai és megfelelőségi csoport 
előzetes írásbeli hozzájárulása is szükséges.
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A nemzetközi 
kereskedelmi 
törvények 
betartása
Globális vállalatként tiszteletben 
tartunk minden nemzetközi és 
országos törvényt azokon a 
helyeken, ahol üzleti tevékenységet 
folytatunk. Ettől függ vállalkozásunk 
fenntartásának és növekedésének 
képessége. A nemzetközi 
kereskedelmi törvények összetettek, 
és országonként eltérhetnek. A mi 
felelősségünk, hogy ismerjük és 
betartsuk ezeket a törvényeket, bárhol 
is folytatunk üzleti tevékenységet. 
Ezzel megvédjük a Huntsmant 
a büntetésektől, és a világot 
biztonságosabb hellyé tesszük az 
üzletkötéshez.

Sikerképletünk

Betartjuk a nemzetközi kereskedelmi törvényeket, ha:

• Soha nem toborozunk, nem reklámozunk és nem forgalmazunk az országhatárokat 
átlépve anélkül, hogy először megismernénk a szabályokat.

• Sosem kötünk üzletet a szankciós listákon szereplő vállalatokkal vagy 
magánszemélyekkel.

• Felmérjük a kockázatokat és átvilágítást végezünk minden harmadik fél esetében, akikkel 
üzleti tevékenységet tervezünk.

• Minden aggály esetén felvesszük a kapcsolatot a Nemzetközi Kereskedelmi 
Megfelelőségi Csoporttal, vagy ha ügyfeleink vagy üzleti partnereink bojkottban való 
részvételre kérnek bennünket.

• Minden korlátozást betartunk az ügyféladatokhoz való hozzáférésre vonatkozóan.

További információ

• Nemzetközi kereskedelmi megfelelési irányelvek
• Nemzetközi kereskedelmi megfelelési irányelvek iGuide
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Import és export 
Az export olyan termék vagy szolgáltatás, amelyet egy másik 
országban lévő természetes vagy jogi személynek szállítanak. 
Export az is, amikor technológiát, technikai információt vagy 
szoftvert biztosítunk valakinek, aki nem az adott ország 
állampolgára, a világon bárhol is tartózkodjon. Mielőtt bármit 
exportálnánk, meg kell győződnünk arról, hogy mind a címzett 
országa, mind pedig a címzett jogosult a tranzakcióra. Ezenkívül 
be kell szereznünk az összes szükséges licencet és engedélyt, és 
meg kell fizetnünk az összes vonatkozó vámot és díjat.

Amikor importálunk, akkor a külföldi vagy külső forrásból 
vásárolt árut egy másik országba visszük. Az importra is különféle 
törvények és rendeletek vonatkoznak. Előfordulhat, hogy vámot 
vagy díjakat kell megfizetni az országba behozott áruk után, 
valamint bizonyos dokumentumokat kell benyújtani.

Be kell tartanunk a technológia-átvitellel kapcsolatos összes 
kereskedelmi törvényt. Egyes országok, például az Egyesült 
Államok, szabályozzák a műszaki információk nem állampolgárok 
számára történő kiadását az országon belül. Az ilyen információk 
magukban foglalhatják az e-mailt, a képzést és az internetes 
hozzáférést. Az ilyen információk továbbítása exportnak 
tekinthető, és anélkül is annak minősülhet, hogy bármi átlépné a 
határokat. Ha nem biztos abban, hogy kereskedelmi korlátozás 
van-e érvényben, kérjen útmutatást a Nemzetközi Kereskedelmi 
Megfelelőségi Csoporttól.

Bojkottok 
Bojkottnak minősül, amikor egy személy, csoport vagy ország 
megtagadja, hogy bizonyos más személyekkel vagy országokkal 
üzleteljen. Bizonyos országokban megpróbálják bojkottálásra 
rávenni az adott országban működő cégeket. Elővigyázatosnak kell 
lennünk a bojkott iránti kérelmekkel, és minden ilyen kérést jeleznünk 
kell a Nemzetközi Kereskedelmi Megfelelőségi Csoportnak.

Válaszok megfogalmazása 
K: Beszerzési szakértő vagyok a Huntsmannél New Jersey-
ben. Holnap indulok Indiába egy last-minute útra. Magammal 
kell vinnem a laptopomat, de rengeteg Huntsman programterv 
van a gépemen. Tudom, hogy exportengedélyt kellett volna 
kérnem, de kevés idő volt rá. Elhagyhatom az országot anélkül, 
hogy az engedélyt beszerezném, ha benyújtom a kérelmet az 
indulásom előtt?

V: Nem. Még mielőtt az országot elhagyná, és olyan 
technológiát vinne magával, amely exportcikknek minősül, be 
kell szereznie minden szükséges engedélyt. Az exportálási 
szabályozás érinti a legtöbb terméket, szoftvert vagy 
technológiát, beleértve azokat, amelyet a Huntsman munkatársa 
külföldi útjára esetleg magával visz. Ha nem biztos abban, 
hogy szükség van-e exportengedélyre, kérjen útmutatást a 
Nemzetközi Kereskedelmi Megfelelőségi Csoporttól.
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A bennfentes 
kereskedelem 
megakadályozása
Felelősek vagyunk a Huntsmannel 
és a tényleges vagy potenciális 
üzleti partnereinkkel kapcsolatos 
lényeges, nem nyilvános információk 
megfelelő és tisztességes kezeléséért. 
Munkánk során nem nyilvános 
információ kerülhet birtokunkba 
a Huntsmanről vagy az üzleti 
partnerekről. Nem használjuk fel 
vagy adjuk át harmadik félnek az 
ilyen információkat értékpapírok 
(például részvények, kötvények és 
opciók) vásárlására, eladására vagy 
kereskedelmére vonatkozó személyes 
befektetési döntések meghozatalára. 
Ez bennfentes kereskedelemnek 
minősül, és nemcsak a hírnevünknek 
árthat. Büntetőjogi szankciókhoz 
vezethet, beleértve egyes esetekben 
börtönbüntetést is, és súlyos 
következményekkel járhat a Huntsman 
számára.

Sikerképletünk

Megakadályozzuk a bennfentes kereskedelmet, ha:

• Nem vásárolunk vagy adjuk el a Huntsman vagy bármely más nyilvánosan jegyzett 
vállalat részvényeit, ha lényeges, nem nyilvános bennfentes információ van a 
birtokunkban.

• Nem osztunk meg lényeges, nem nyilvános bennfentes információkat Huntsmanen kívül 
senkivel, a családtagokat és a közeli barátokat is beleértve.

• Csak azokkal a munkatársakkal osztunk meg bennfentes információkat, akiknek ezekre 
munkájuk miatt szükségük van.

• Nem adunk át bennfentes információt olyan személynek, akiről valószínű, hogy az 
alapján cselekszik („tippadás”).

• Nem terjesztünk hamis információkat a nyilvánosan jegyzett értékpapírok árfolyamának 
befolyásolására.

• A bennfentes információkkal kapcsolatos kérdésekkel a Befektetői kapcsolatok 
osztályhoz kell fordulnunk.

• Felvesszük a kapcsolatot a jogi osztállyal, ha nem vagyunk biztosak abban, hogy az 
információ lényeges vagy nem nyilvános.

További információ

• Bennfentes kereskedelemről szóló irányelv
• Bennfentes kereskedelemről szóló irányelv iGuide
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Bennfentes információ 
A vállalattal kapcsolatos információk akkor lényegesek, ha egy 
ésszerű befektető felhasználhatja azokat annak eldöntésére, hogy 
megvásárolja, megtartsa vagy eladja az adott vállalat részvényeit. 
Az információ mindaddig nem nyilvánosnak minősül, amíg egy 
teljes kereskedési nap el nem telik az információ
nyilvános közzététele óta. A bennfentes információ pozitív és 
negatív is lehet. 

Példák a bennfentes információra:

• Előrejelzések nyereségekre vagy veszteségekre vonatkozóan
• Hírek egyesülésről vagy felvásárlásról
• Hírek jelentős mértékű eszközeladásról
•  Finanszírozás és egyéb események a Huntsman értékpapírjaival 

kapcsolatban
• Változások a vezetőségben
• Jelentős új termékek vagy felfedezések

Válaszok megfogalmazása 
K: Vezető vagyok egy Huntsman gyártóüzemben. A 
fiam hamarosan kezdi az egyetemet, és el akarom adni a 
Huntsman részvényeimet, hogy segítsek fizetni a tandíját. A 
munkahelyemen megtudtam, hogy Huntsman bizalmasan 
tárgyal egy nagyvállalat felvásárlásáról. Eladhatom a Huntsman 
részvényeimet?

V: Nem. Feltételezve, hogy a felvásárlás híre lényeges 
információ, meg kell várnia, hogy az ügylet nyilvánosságra 
hozatalát követően lejárjon a megfelelő idő, és csak azt követően 
adhatja el részvényeit. Ha lényeges, nem nyilvános információk 
birtokában kereskedik a részvényeivel, Ön bennfentes 
kereskedelemmel vádolható, ami büntetőjogi szankciókhoz 
vezethet.
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Pontos üzleti 
nyilvántartások 
vezetése
Minden kapcsolatunkban őszinték 
vagyunk, beleértve minden általunk 
létrehozott nyilvántartást és adatot, 
amit rögzítünk a rendszereinkben. 
Nyilvántartásaink integritásának 
megőrzése biztosítja, hogy a 
jövőbeni terveink során betartsuk a 
törvényeket. A pontos nyilvántartás-
vezetés biztosítékot jelent 
részvényeseink, üzleti partnereink 
és ügyfeleink számára is.

Sikerképletünk

Az üzleti nyilvántartásokat etikusan vezetjük, ha:

• Gondoskodunk arról, hogy minden nyilvántartás helyes és teljes körű legyen, beleértve 
az idő- és költségnyilvántartásokat is.

• Minden pénzügyi tranzakciót pontosan, időben és a szükséges dokumentációval 
alátámasztva jelentünk.

• Nem rögzítjük valótlanul az üzleti vagy pénzügyi műveleteket.
• Sosem hozunk létre rejtett vagy nem rögzített számlákat.
• Igény szerint vagy kérésre haladéktalanul benyújtjuk a nyilvántartásokat a 

könyvvizsgálóknak.
• Megőrzünk minden olyan nyilvántartást, amelyeknél jogi célú visszatartásra van szükség, 

vizsgálat vagy audit céljából.
• Követjük a Huntsman belső ellenőrzési rendszerét és a nyilvántartási követelményeinket.

További információ

• Dokumentummegőrzési irányelvek
• Dokumentummegőrzési irányelvek iGuide
• Dokumentumkezelő program intranetes webhelye
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Dokumentumkezelés és nyilvántartások 
megőrzése 
Dokumentummegőrzési ütemtervünk és dokumentumkezelő 
programunk határozza meg, hogy mennyi ideig őrizzük meg az 
iratokat, beleértve az időtartamot és azt, hogy mikor semmisíthetők 
meg. Bár az időszakos fájlkarbantartás és a másodpéldányok 
selejtezése helyénvaló, a nyilvántartásokat nem semmisíthetjük 
meg a megőrzési ütemtervben meghatározott idő előtt.

Válaszok megfogalmazása 
K: Az osztályomon számos irat van, amelyeket rendezni kell. A 
felettesem megkért, hogy rendszerezzem ezeket az iratokat, és 
derítsem ki, melyeket lehet megsemmisíteni. Hogyan járjak el?

V: Először is állapítsa meg, hogy bármely dokumentumra 
vonatkoznak-e iratmegőrzési követelmények vagy jogi 
visszatartási kötelezettség, mivel ezeket a nyilvántartásokat 
a megőrzési ütemtervben meghatározott ideig vagy a jogi 
visszatartás feloldásáig meg kell őrizni. Még akkor is, ha az 
iratokra vonatkozó jogi visszatartási kötelezettség megszűnik, az 
iratmegőrzési ütemterv az irányelveinknek megfelelően továbbra 
is érvényes, így előfordulhat, hogy a dokumentumokat továbbra 
is meg kell őrizni. Azokat az iratokat, amelyekre semmilyen 
korlátozás nem vonatkozik, az irányelveinknek megfelelően 
meg lehet és meg kell semmisíteni. Ha az iratok bizalmas 
információkat tartalmaznak, azokat le kell darálni. Osztályának 
biztonságos gyűjtőedényekkel kell rendelkeznie, amelyeken 
egyértelműen jelölni kell, hogy darálva lesznek. További 
információért keresse fel a dokumentumkezelő program intranet 
oldalát.
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Mindenkivel 
szemben tiszteletet 
tanúsítunk
A Huntsmannél minden kapcsolatunk alapja a tisztelet. 
A tisztelet révén elősegítjük a kölcsönös megértés 
érzését, megvédjük a személyes adatokat, és 
fenntartjuk a környezetvédelem, a közösségeink és az 
emberi jogok iránti elkötelezettségünket.
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Tiszteletteljes 
munkahely 
előmozdítása
Mindenkivel tisztelettel bánunk. 
Sikerképletünk része annak 
biztosítása, hogy minden 
munkatársunk értékesnek és 
megbecsültnek érezze magát. 
Elkötelezettek vagyunk a 
sokszínűség és a befogadás, 
az egyenlő foglalkoztatási 
lehetőségek, valamint a zaklatástól 
és diszkriminációtól mentes 
munkahely mellett. Ezek az 
elkötelezettségek professzionális 
és támogató munkakörnyezetet 
teremtenek mindenki számára.

Sokszínűség és befogadás támogatása

Világszerte folytatunk üzleti tevékenységet, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy 
a globális sokszínűségnek teret adjunk munkahelyeinken. A sokszínű tehetségek és 
nézőpontok erősítik csapatainkat és szélesítik látásmódunkat. Ha mindenkit bevonunk, 
jobb döntéseket hozunk – közösen.

Sikerképletünk

Akkor vagyunk elkötelezettek a sokszínűség és befogadás mellett, ha:

• Udvariasan és tisztelettel bánunk minden emberrel és nézőpontjával.
• Sokszínű csapatokat veszünk fel és építünk.
• Aktívan keressük a különböző nézőpontokat és megközelítéseket, hogy megoldásokat 

találjunk.
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A diszkrimináció tilalma

Jogellenes megkülönböztetéstől mentes munkakörnyezetet teremtünk. Érdem szerint 
vesszük fel és léptetjük elő alkalmazottainkat, mert ezzel támogatjuk sikerünket. A 
diszkrimináció nem csak törvényellenes, hanem korlátozza annak lehetőségét, hogy a 
Huntsman tehetséges és szakképzett munkavállalókat alkalmazzon. Kiváló vállalatként 
kiállunk a tisztelet és tisztesség értékei mellett. 

Sikerképletünk

Akkor biztosítunk diszkriminációmentes munkahelyet, ha:

• Minden felvételi és előléptetési döntést érdemek alapján hozunk meg.
• Mindenkivel tisztességesen bánunk, és arra az értékre összpontosítunk, amelyet a 

Huntsman számára jelentünk.
• Sosem teszünk hátrányos megkülönböztetést védett tulajdonságok alapján.
• Gondoskodunk arról, hogy munkahelyeink megfeleljenek a fogyatékkal élőknek.
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Védett tulajdonságok 
A Huntsman elkötelezett a diszkriminációmentes munkakörnyezet 
megteremtése mellett. Hiszünk a mindenki számára elérhető 
lehetőségekben, és nem tűrjük el a munkatársak vagy jelentkezők 
védett tulajdonságok alapján történő megkülönböztetését. A védett 
tulajdonságok a következők lehetnek:

• Faj, bőrszín vagy etnikai hovatartozás
• Vallás
• Nem vagy szexuális irányultság
• Életkor
• Fogyatékosság
• Nemzetiség

Ez a lista nem teljes körű. Tiszteletben tartjuk a csoportokat és 
tevékenységeket védő törvényeket minden országban, ahol üzleti 
tevékenységet folytatunk.

Válaszok megfogalmazása 
K: Az új főnököm a közelmúltban bejelentette, hogy a heti 
csapatmegbeszéléseket szerda 15 óráról péntek délre fogja 
áttenni. Minden nap imádkozom a déli órákban, és ez eddig 
soha nem volt probléma. Elmondtam a főnökömnek, aki azt 
mondta, hogy ez most probléma, és ha a „nevetséges vallási 
meggyőződésem” miatt nem tudok részt venni az értekezleteken, 
akkor nem kaphatok pozitív értékelést. Megdöbbentem és 
rendkívül sértőnek találtam. Mit tegyek?

V: Felettese megjegyzései sértőek Önre nézve, és 
összeegyeztethetetlenek a Huntsman értékeivel. Lehet, hogy 
az új felettesének üzleti oka van arra, hogy a megbeszélést 
péntek délre helyezze át, de tisztelettel kell kezelnie Önt, amikor 
megvitatják az aggodalmait és a lehetséges alternatívákat. 
Haladéktalanul jelentse a vezetője észrevételeit a helyi létesítmény 
megfelelőségi megbízottnak. Beszélhet humánerőforrás-
menedzserével is. Ne feledje, hogy bármikor használhatja a 
Speak Up segélyvonalat, vagy kapcsolatba léphet az etikai és 
megfelelőségi csapattal az ethics@huntsman.com címen.
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A zaklatás megakadályozása

A Huntsman elkötelezett egy olyan munkakörnyezet iránt, ahol minden munkatársat 
tisztelettel és méltósággal kezelnek. Megköveteljük, hogy munkahelyünk szakszerű, 
professzionális és zaklatástól mentes legyen. Ez a környezet biztosítja, hogy a 
munkatársak a lehető legjobb munkát végezzék. 

Sikerképletünk

Zaklatástól mentes munkakörnyezetet teremtünk, ha:

• Kerüljük, hogy olyan dolgokat mondjunk vagy tegyünk, amelyet mások sértőnek 
találhatnak.

• Mindenkivel méltósággal és tisztelettel bánunk.
• Felszólalunk, ha zaklató vagy sértő magatartás tanúi vagyunk.
• Tiszteletben tartjuk a személyes határokat és preferenciákat.

További információ

• Diszkrimináció, zaklatás és megtorlás elleni irányelv
• Diszkrimináció, zaklatás és megtorlás elleni irányelv iGuide
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Válaszok megfogalmazása 
K: Egy munkatársam az osztályomon folyamatosan megtagadja, 
hogy a munkámhoz szükséges információkat közölje velem. 
Becsmérlő jelzőkkel illet, és azt mondja a többi munkatársamnak, 
hogy nem vagyok elég képzett a munkám elvégzésére. A tettei 
bántóak, de nem akarom feldühíteni és nem szeretnék még 
nagyobb bajba kerülni. Hogyan kezeljem a helyzetet?

V: A zaklatás és a megfélemlítés számos formát ölthet. 
A gúnyolódás elfogadhatatlan. Bár az információnyújtás 
megtagadása vagy az, hogy másoknak azt mondja, hogy Ön 
nem megfelelően képesített, nem feltétlenül törvénybe ütköző, 
de tiszteletlennek tekinthető, és aláássa a bizalmat. Ne feledje, 
hogy nem érheti megtorlás amiatt, hogy jóhiszeműen bejelentést 
tesz. Haladéktalanul beszélnie kell a munkatársa viselkedéséről 
a felettesével. Használhatja a Speak Up segélyvonalat is, vagy 
kapcsolatba léphet az etikai és megfelelőségi csapattal.
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Munkahelyünk 
biztonságának 
megőrzése
Sikerünkhöz elengedhetetlen 
a munkahelyi biztonság. Nem 
járulhatunk hozzá ügyfeleink 
sikeréhez, ha nem védjük a 
saját biztonságunkat. Komplex 
termékekkel és folyamatokkal 
újító vállalatként a Huntsmannek 
biztonságos munkahelyeket 
kell fenntartania. Mindannyian 
felelősek vagyunk munkahelyi 
biztonságunkért.

Sikerképletünk

Munkahelyünk biztonságát akkor őrizzük meg, ha:

• Nem vállalunk felesleges kockázatot a munka során.
• Nem dolgozunk kábítószer vagy alkohol hatása alatt, és mindenkiről, aki így tesz, 

bejelentést teszünk.
• Jelentjük a nem biztonságos vagy egészségtelen munkakörülményeket.
• Ismerjük az összes vészhelyzeti eljárást, és részt veszünk vészhelyzeti gyakorlatokon és 

képzéseken.
• Jelentjük az erőszakkal való fenyegetéseket, amelyeknek szemtanúi vagyunk, beleértve 

azt is, ha az a közösségi médiában fordul elő.
• Sosem viszünk magunkkal fegyvert a munkahelyünkre.
• A Huntsman minden tulajdonát zárak és jelszavak segítségével védjük, amikor nincsenek 

használatban.
• Ha közvetlen életveszély fenyeget, hívjuk a rendőrséget.
• Betartunk minden egészséggel és biztonsággal kapcsolatos irányelvet és eljárást.

További információ

• Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági irányelvek
• Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági irányelvek iGuide
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Alkohol- és drogfogyasztás 
Sosem dolgozunk kábítószer, alkohol vagy bármilyen más 
olyan szer hatása alatt, amelyek kihatással lehetnek azon 
képességünkre, hogy munkánkat biztonsággal végezhessük. 
Tilos minden illegális kábítószer, kellék vagy szabályozott anyag 
birtoklása, használata, eladása, vásárlása vagy terjesztése minden 
munkatárs számára.

Ne feledje, hogy még az orvos által felírt gyógyszerek is kihatással 
lehetnek azon képességünkre, hogy munkánkat biztonságosan 
végezzük el. Legyen tisztában azzal, ha olyan gyógyszert szed, 
amely akadályozhatja a munkavégzését, és tájékoztassa erről 
felettesét vagy a humánerőforrás-osztályt. Mindig ügyelnünk kell a 
telephelyünkön tartózkodó emberek biztonságára.

Incidensek és balesetközeli helyzetek 
Az incidensek és a balesetközeli helyzetek komoly problémának 
számítanak, és mindannyiunk felelőssége és kötelessége 
jelenteni őket – akár részesei voltunk az incidensnek, akár 
szemtanúi voltunk annak. Ezen incidensek azonosítása és 
megértése lehetővé teszi, hogy az ismételt előfordulásukat 
megakadályozzuk, és ez csökkenti a kockázatot mindannyiunk 
számára. Az incidensek és a balesetközeli helyzetek bejelentése 
összhangban van értékeinkkel és a törvényekkel is.
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A személyes 
adatok 
védelme
Védjük a munkatársak és az 
üzleti kapcsolattartóink személyes 
adatait. Munkatársaink és üzleti 
kapcsolattartóink világszerte 
rendszeresen ránk bízzák 
személyes adataikat. Ahhoz, 
hogy hírnevünket és ezeket a 
kapcsolatokat fenntartsuk, fenn kell 
tartanunk ezt a bizalmat.

Sikerképletünk

Védjük a személyes adatokat, ha:

• A személyes adatok felhasználását munkaköri kötelezettségeinkre korlátozzuk.
• Minden eljárást betartunk az információbiztonság megőrzése érdekében.
• A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg szükséges.
• Soha nem osztunk meg személyes adatokat a Huntsmanen kívül.
• Azonnal jelentünk minden feltételezett adatsértést.
• Betartjuk az összes adatvédelmi törvényt, az üzletvitel helyétől függetlenül.

További információ

• Adatvédelmi irányelvek
• Adatvédelmi irányelvek iGuide
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Személyes adatok megsértése 
A személyes adatok megsértése a személyes adatok illetéktelen 
személyek általi megszerzése, amely veszélyezteti az adatok 
biztonságát. A személyes adatokkal kapcsolatos incidensek 
hatása eltérő és a kockázatuk számos tényezőtől függ, többek 
között az érintett személyek joghatóságától. Előfordulnak belső 
(Huntsmanen belüli) és külső (Huntsmanen kívüli) adatsértések. 
Mindkettőt jelenteni kell, hogy a Huntsman megfelelően 
kivizsgálhassa, rögzíthesse és szükség szerint bejelenthesse.

Minden olyan munkatársunknak, aki lehetséges vagy ismert 
belső vagy külső adatsértést fedez fel, vagy arról értesítést kap, 
haladéktalanul bejelentést kell tennie a helyi biztonsági vezetőnek, 
a helyi HR osztálynak, a létesítmény megfelelőségi megbízottjának 
vagy az adatvédelmi csoportnak.

Válaszok megfogalmazása 
K: A vezetőm véletlenül a fénymásolóban felejtette egy 
munkatársam teljesítményértékelését. Ezek a személyes adatok 
nincsenek biztonságban. Mit tegyek?

V: Felelünk azért, hogy megvédjük munkatársaink személyes 
adatait. A munkatársakkal kapcsolatos bizalmas személyes 
adatokat nem szabad megosztani vagy felügyelet nélkül hagyni 
sem az irodán belül, sem azon kívül. Azonnal vissza kell juttatnia 
az iratot a vezetőjének. Ha ez ismét előfordul, beszéljen a 
humánerőforrás-menedzserrel a problémáról.

A személyes információk kategóriái a 
Huntsmannél 
Előfordul, hogy üzleti célból személyes adatokat kell gyűjtenünk. 
A Huntsman a személyes adatok négy kategóriáját különbözteti 
meg:

• Név és üzleti kapcsolattartási adatok (pl. munkahelyi 
telefonszám és üzleti cím) (1. kategória)

• A Huntsman által létrehozott személyes adatok (pl. fizetés és 
juttatások) (2. kategória)

• Egy magánszemély által megadott személyes adatok (pl. hang-
, kép- és kapcsolattartási adatok) (3. kategória)

• Érzékeny személyes adatok (pl. etnikai hovatartozás, vallási 
meggyőződés és személyes banki adatok) (4. kategória)

A Huntsman minden munkatárstól megköveteli az adatvédelmi 
képzésen való részvételt. Egyes munkatársak pozíciójuk 
alapján hozzáférnek a 3. vagy 4. kategóriájú adatokhoz. Ezek a 
munkatársak további képzésben részesülnek.
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Környezetvédelmi, 
egészségügyi, 
biztonsági és 
fenntarthatósági 
kötelezettség- 
vállalások
Tudományos ismereteket alkalmazunk 
olyan termékek létrehozásához, 
gyártásához és értékesítéséhez, amelyek 
gazdagítják az életet és hozzájárulnak 
egy fenntartható jövő megteremtéséhez, 
miközben nem okoznak károkat az 
embereknek vagy a környezetnek. 
Minden tevékenységünk középpontjában 
az emberi egészséggel, biztonsággal 
és a környezettel való törődés áll. 
Megelőzhetjük a károkat azáltal, hogy 
kiváló környezeti, egészségügyi és 
biztonsági (EHS) teljesítményt nyújtunk 
üzletvitelünk minden területén. Ez 
nem csak a jelenben tesz bennünket 
versenyképessé, hanem a jövőben is 
fenntarthatóvá tesz minket. Üzletvitelünk, 
munkatársaink és közösségeink 
egészsége összefonódik.

Sikerképletünk

Kiváló környezetvédelmi, egészségügyi, biztonsági és fenntarthatósági teljesítményt érünk 
el, ha:

• Tájékoztatást adunk a folyamatainkkal és termékeinkkel kapcsolatos veszélyekről.
• Kommunikálunk üzleti partnereinkkel és ügyfeleinkkel arról, hogyan kell termékeinket 

felhasználni, tárolni, újrahasznosítani és megsemmisíteni.
• Felmérjük a veszélyeket és betartjuk a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos összes 

előírást.
• Minden anyagot és terméket regisztrálunk.
• Termékeinkkel kapcsolatban felelősségteljesen járunk el, és minimalizáljuk a környezeti, 

egészségi és biztonsági kockázatokat azok teljes életciklusa során.
• Az aggályokat vagy az előírások megsértését jelentjük környezeti, egészségi és 

biztonsági menedzserünknek.
• Betartjuk a vállalkozásunkat szabályozó összes környezeti, egészségi, biztonsági és 

fenntarthatósági törvényt.
• Minden környezetvédelmi programot betartunk, hogy megfeleljünk a Huntsman céljainak 

és előírásainak.

További információ

• Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági irányelvek
• Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági irányelvek iGuide
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Hozzájárulás a 
közösségeinkhez
Arra törekszünk, hogy pozitív 
változásokat hozzunk mások 
életében világszerte. Vállalatunk azon 
meggyőződésünknek köszönhetően 
növekedett, hogy a kémia képes 
kielégíteni napjaink sürgető igényeit, 
és egyénileg is segíthetünk korunk 
kihívásainak kezelésében azokban 
a közösségekben, ahol élünk. A 
közösségeink személyes részvétellel 
történő segítése nem csak a hírnevünk 
szempontjából hasznos – ez a helyes 
dolog.

Sikerképletünk

A legjobban akkor járulunk hozzá közösségeinkhez, ha:

• Önkéntes munkát végzünk jótékonysági szervezeteknél szerte a világon, ahol
lehetőségünk van rá.

• Gondoskodunk arról, hogy a külső tevékenységek ne legyenek hatással munkahelyi
feladataink végzésére, és ne okozzanak érdekellentétet.

• Nem kényszerítjük munkatársainkat arra, hogy önkéntes munkát végezzenek olyan
szervezeteknek, amelyek munkája iránt elkötelezettek vagyunk.

• Jóváhagyást kérünk, mielőtt a Huntsman nevében adományoznánk, vagy a Huntsman
forrásait jótékony célra használnánk fel.

További információ

• Korrupcióellenes irányelv
• Korrupcióellenes irányelv iGuide
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Politikai tevékenységek 
Állampolgárként mindannyian rendelkezhetünk saját politikai 
meggyőződéssel. Előfordulhat, hogy személyesen részt 
veszünk a politikában, és a törvényes kereteken belül politikai 
szerepet vállalhatunk. Mivel a politikai szerepvállalásra 
összetett szabályok és előírások vonatkoznak, kerülnünk 
kell minden olyan személyes részvételt, amely a Huntsman 
jóváhagyásának látszatát keltheti. A törvény meghatározott, 
korlátozottan érvényes esetek kivételével szűk teret ad a vállalat 
erőforrásainak és létesítményeinek politikai kampányokkal 
kapcsolatos használatára. A Huntsman erőforrásainak vagy 
létesítményeinek használatához, vagy a munkaidőben végzett 
kampánytevékenységhez a jogi osztály előzetes jóváhagyása 
szükséges.
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Az emberi 
jogok 
tiszteletben 
tartása
Világszerte tiszteletben tartjuk az 
egyének és közösségek emberi 
jogait. Azon dolgozunk, hogy 
biztosítsuk ezeket a jogokat, bárhol 
is tevékenykedünk, és ugyanezt 
várjuk el üzleti partnereinktől 
is. A rabszolgaságnak, az 
emberkereskedelemnek és a 
gyermekmunkának nincs helye sem 
üzletvitelünkben, sem a globális 
társadalomban. Támogatjuk minden 
ember méltóságát és egyenlőségét, 
és felelősek vagyunk mindenki 
jogainak tiszteletben tartásáért.

Sikerképletünk

Tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, ha:

• Ésszerű munkaidőt és méltányos bért biztosítunk dolgozóinknak.
• Biztosítjuk, hogy minden üzleti partnerünk elkötelezettségét a méltányos munkaügyi 

gyakorlatok iránt.
• Nem alkalmazunk gyermek- vagy börtönmunkát sehol a világon.
• Jelentjük az emberi jogok megsértését, ha tudomást szerezünk róluk.

További információ

• Emberi jogi irányelvek
• Emberi jogi irányelvek iGuide
• Szállítói magatartási kódex
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Felelősséggel 
tartozunk 
a vállalati 
eszközökért
Meg kell védenünk a Huntsman összes üzleti eszközét, 
mind a tárgyi, mind az immateriális javakat. Eszközeink 
közé tartoznak a tárgyi és szellemi tulajdon, a bizalmas 
információk, az információtechnológia és a közösségi 
média fiókjaink.
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Tárgyi tulajdon 
felelősségteljes 
használata
Évtizedek óta világszerte működő 
globális vállalatként a Huntsman 
számos tárgyi eszközzel rendelkezik. 
Tárgyi eszközeink közé tartoznak 
a munkahelyeink, szerszámaink 
és felszereléseink, járműveink, 
számítógépeink, az irodaszerek, 
pénzeszközök stb. Ezek az eszközök 
nem csak számunkra értékesek – 
ezeket használjuk arra, hogy értéket 
teremtsünk partnereink és ügyfeleink 
számára. Mindannyian felelősek 
vagyunk ezekért az eszközökért. Meg 
kell védenünk és becsületesen kell 
használnunk őket. Sosem tesszük 
ki tárgyi tulajdonunkat a veszteség, 
pazarlás vagy egyéb jogellenes 
használat kockázatának.

Sikerképletünk

Tárgyi tulajdonunkat felelősségteljesen használjuk, ha:

• Tárgyi eszközeinket kizárólag üzleti célokra használjuk.
• Megfelelő zárakkal és jelszavakkal védjük a munkahelyeket, a járműveket és a 

technológiát, amikor nincsenek használatban.
• Nem engedjük, hogy illetéktelen személyek meglátogassák létesítményeinket vagy 

használják tárgyi tulajdonunkat.
• Jelentjük a balesetek és az elhasználódás miatti anyagi károkat.
• Tárgyi eszközeink használata során minden eljárást és protokollt betartunk.

További információ

• Üzleti utazásról és kiadásokról szóló irányelv
• Számítógép-, e-mail- és internethasználati irányelv
• Számítógép-, e-mail- és internethasználati irányelv iGuide
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Hűtlen kezelés 
A hűtlen kezelés csalárd, tisztességtelen vagy a mások tulajdonát 
képező dolgok eltulajdonítása saját használatra. Tilos a Huntsman 
tárgyi tulajdonának hűtlen kezelése, és ezt senki másnak nem 
engedjük meg. Szólaljon fel, ha tudomást szerez hűtlen kezelésről 
a munkahelyén.

Válaszok megfogalmazása 
K: A Huntsman értékesítési csapatának tagjaként gyakran 
utazom. El akarom vinni a feleségemet üzleti útra Miamiba. Ki 
tud venni szabadságot a munkahelyén, és együtt tölthetjük 
az estéket. Használhatom mindkettőnk számára a Huntsman 
vállalati utazási és költségkártyámat? Saját zsebből ki tudom 
fizetni a hitelkártya-társaságnak a költségek felét.

V: Nem. A Huntsman utazási és költségkártya kizárólag üzleti 
célokra szánt eszköz. Külön kell fizetnie felesége minden 
költségét. Gondosan dokumentálja üzleti költségeit, és tartsa 
őket elkülönítve minden személyes kiadásától.
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A bizalmas 
információk 
és a szellemi 
tulajdon 
védelme
A vállalat tárgyi eszközeihez 
hasonlóan bizalmas és védett 
információink, valamint szellemi 
tulajdonunk (IP) segítenek 
értéket teremteni partnereink 
és ügyfeleink számára. Ez az 
információ a Huntsman egyedivé 
teszi. Megkülönböztet bennünket 
versenytársainktól, és versenyelőnyt 
biztosít a számunkra. Ez a stratégiai 
tudás az innovációért folytatott 
kitartó munkánkból származik. 
Mindannyiunknak védenünk kell 
vállalati információinkat, hogy a 
jövőben is értéket teremthessünk 
ügyfeleink számára.

Sikerképletünk

Megvédjük bizalmas információinkat és szellemi tulajdonunkat, ha:

• A szellemi tulajdon fejlesztése során együttműködünk a jogi osztállyal és a szellemi 
tulajdonnal foglalkozó részlegeink vezetőivel.

• Soha nem változtatjuk meg a Huntsman nevet, logókat vagy védjegyeket és nem élünk 
vissza azokkal.

• Jelentjük a jogi osztálynak a vállalati adatokkal vagy szellemi tulajdonnal kapcsolatos 
minden hűtlen kezelést és visszaélést.

• A szellemi tulajdont csak felhatalmazott munkatársakkal osztjuk meg, akiknek tudniuk kell 
róla.

• Sosem tárgyalunk bizalmas információkról nyilvános helyeken, például liftekben, 
kávézókban és repülőtereken.

• Sosem tesszük nyilvánosan láthatóvá a bizalmas információkat – például laptopon vagy 
táblagépen.

• Minden bizalmas információt megfelelő védelemmel, például titkosítással és jelszavakkal 
látunk el.

További információ

• Lépjen kapcsolatba a jogi osztály  
szellemi tulajdonnal foglalkozó  
csoportjával
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A bizalmas információk megértése
Bizalmas információk sokféle formát ölthetnek. Idetartoznak 
például a következők:

• A szabadalmak, védjegyek és szerzői jogok létrehozásához és a 
bejegyzésük kérvényezéséhez benyújtott információk

• Üzleti titkok

• Folyamat- és termékinformáció

• Gyártási tervek és kapacitások

• Kutatási és fejlesztési tervek és információk

• Ügyféllisták

• Üzleti tervek és eredmények

• Ajánlati információk

• Nem publikált árinformáció

• Új termékek tervei

• Belső jelentések, szabályzatok és eljárások Válaszok megfogalmazása 
K: Az egyik új beosztottam a Huntsman versenytársától érkezett. 
Szerencsések vagyunk vele. Szerintem hasznos információkkal 
szolgálhatna versenytársunk ügyféllistájáról. Megkérdezhetem 
tőle ezeket az információkat, amennyiben ez üzleti célokat 
szolgál, és nem mondom el senkinek a csapatunkon kívül?

V: Nem. Soha nem kérünk nem nyilvános vagy bizalmas 
információkat a versenytársakról. Minden új alkalmazottunknak 
meg kell ismernie a Huntsman értékeit, és mindannyiunk 
felelőssége az, hogy ezeket az értékeket tiszteletben tartsák. 
Feddhetetlenül kell vezetnünk. Bizalmas információk kérése 
egy korábbi munkáltatótól értékeinkkel ellentétes, és törvénybe 
ütköző lehet. Soha nem hozzuk magunkat vagy másokat olyan 
helyzetbe, amely jogellenes magatartáshoz vezethet.

Harmadik felek szellemi tulajdona
A Huntsman üzletvitelében mindig tiszteletben tartjuk mások szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogait. Egy másik fél szellemi tulajdonának 
jogosulatlan felhasználása vagy az azzal való visszaélés miatt 
munkatársaink és a Huntsmant jelentős polgári és büntetőjogi 
szankciókkal sújtható. .

Engedély nélkül nem másolhatjuk le harmadik fél szerzői joggal 
védett anyagait (és nem készíthetünk ezek alapján más munkát) a 
Huntsman nevében történő felhasználásra. Az interneten vagy szerzői 
jogi figyelmeztetés nélkül elérhető anyagok használata nem feltétlenül 
ingyenes számunkra.

Azonnal forduljon a Huntsman szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó 
jogászához, ha:

•  Kérdés merül fel egy harmadik fél szellemi tulajdonjogaival 
kapcsolatban.

• Egy harmadik fél azt állítja, hogy megsértették szellemi tulajdonjogait.

Ezekre a vádakra nem reagálhatunk a Huntsman szerzői jogokkal 
foglalkozó jogászának jóváhagyása nélkül.
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Az információ-
technológia 
védelme
Felelősséggel tartozunk hálózatunk 
és számítógépes rendszereink 
etikus és jogszerű használatáért. 
Soha nem használjuk a 
Huntsman rendszereit a törvény 
megsértésére. Informatikai (IT) 
rendszereink lehetővé teszik 
számunkra, hogy kommunikáljunk 
és együttműködjünk üzleti 
céljaink elérése érdekében. A 
becsületesség előmozdítása 
érdekében minden 
kommunikációnk során meg 
kell védenünk informatikai 
rendszereinket. Kommunikációs 
infrastruktúránk bizalmas üzleti 
információkat hordoz és tárol. 
Időnként előfordulhat, hogy a 
Huntsmannek biztonsági okokból 
nyomon kell követnie az eszközöket 
és az informatikai rendszereket.

Sikerképletünk

Védjük az információtechnológiánkat, ha:

• Minden elektronikus üzenetet (e-mail, szöveges üzenet, közösségi média bejegyzés stb.) 
ugyanolyan gondossággal készítünk el, mint az összes Huntsman dokumentumot.

• Megértjük, hogy az elektronikus üzeneteket tárolják és visszaállíthatók, és mentesnek 
kell lenniük sértő vagy ellenséges tartalomtól.

• Minden számítógépet és informatikai eszközt biztonságban tartunk.
• Gondoskodunk arról, hogy az eszközeinken használt összes szoftvert az eszközkezelő 

jóváhagyja.
• Nem másoljuk le vagy lopjuk el a Huntsman szoftverét vagy egyéb informatikai 

infrastruktúráját és nem élünk vissza velük.
• Gondoskodunk arról, hogy csak az arra feljogosított személyek férhessenek hozzá a 

számítógépes és informatikai rendszerekhez.
• Védjük felhasználói azonosítóinkat és jelszavainkat, és rendszeresen módosítjuk őket.
• Nem nyitunk meg gyanús linkeket az e-mailekben vagy az interneten.
• Az informatikai biztonság  

megsértését haladéktalanul  
jelentjük vezetőnknek és a jogi  
osztálynak.

További információ

• Számítógép-, e-mail- és  
internethasználati irányelv

• Számítógép-, e-mail-  
és internethasználati irányelv  
iGuide
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A közösségi 
média használata 
és a nyilvános 
megkeresések 
kezelése
Biztosítjuk, hogy a közösségi média 
használata tükrözze értékeinket, és 
megőrizze a Huntsman feddhetetlenségét 
és hírnevét. A közösségi média továbbra 
is alakítja azt, ahogyan dolgozunk, 
kommunikálunk, és belső interakciót 
folytatunk kollégáinkkal, illetve külső 
interakciót folytatunk ügyfeleinkkel, 
szállítóinkkal és közösségeinkkel. Bár a 
közösségi média új lehetőségeket teremt 
a kapcsolattartásra, új felelősségekkel és 
kockázatokkal is jár.

A közösségi média használatának 
egyik kockázata a Huntsman olyan 
színben való feltüntetése, amely nincs 
összhangban értékeinkkel és céljainkkal. 
Egységesen kell kommunikálnunk a 
nyilvánossággal. A Huntsman nevében 
folytatott kommunikációt szóvivőinknek kell 
kezelniük. A nyilvános megkereséseket 
mindig a kijelölt munkatársakhoz kell 
irányítani. Amikor ezt a folyamatot követjük, 
a lehető legjobb módon használjuk a 
kommunikációs csatornáinkat.

Sikerképletünk

A közösségi médiát akkor használjuk a legjobban, ha:

• Biztosítjuk, hogy a közösségi médiában tanúsított magatartásunk megfelel a munkahelyi 
magatartásunknak.

• A legjobb ítélőképességünket és a józan észt használjuk arra vonatkozóan, hogy mit 
osztunk meg.

• Sosem teszünk diszkriminatív, sértő vagy ellenséges megjegyzéseket az interneten.
• Gondoskodunk arról, hogy a Huntsmanről szóló közösségi média posztok fenntartsák 

vagy javítsák hírnevünket.
• Sosem nyilatkozunk Huntsman nevében a közösségi médiában.
• Nem osztunk meg bizalmas és nem nyilvános információkat.
• Küldjön minden nyilvános megkeresést a globális kommunikációs csoportnak a Social_

Media@Huntsman.com címre.

További információ

• Közösségi média irányelvek
• Közösségi média irányelvek iGuide
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Személyes közösségimédia-használat
Előfordulhat, hogy a saját közösségi média oldalát szeretné 
használni a Huntsmanről szóló bejegyzésekhez. Tartsa szem 
előtt a következőket:

+
• Tegye egyértelművé, hogy Ön a Huntsman munkatársa, de a 

véleménye a sajátja.

• Járjon el körültekintően, ha a személyes közösségi média 
profilját használja munkával kapcsolatos célokra.

• Ha Ön vezető, különösen óvatosnak kell lennie, mivel pozíciója 
következtében azt hihetik, vagy arra következtethetnek, hogy 
Ön a Huntsman nevében nyilatkozik.

-
• Ne reagáljon a negativitásra.

• Ne használjon Huntsman e-mail címet.

Nyilvános megkeresések megértése 
Egy helytelen idézet vagy egy szövegkörnyezetből kiragadott 
megjegyzés súlyos következményekkel járhat. Még az alábbi 
csoportok tagjaitól érkező hivatalos Huntsman információkra 
vonatkozó informális kéréseket is körültekintően kell kezelni:

• Befektetők

• Értékpapír-elemzők

• Minősítő szervezetek

• Sajtó

• Huntsman részvények vagy hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok tulajdonosai

• Bármely más főbb nyilvános kapcsolattartó

Minden ilyen kérdést a globális kommunikációs csoporthoz kell 
továbbítani.

Értékeink: 
A Huntsman 
sikerképlete

Minden kapcsolatunkban 
őszinték vagyunk

Tetteinkben 
feddhetetlenséget 

tanúsítunk
Mindenkivel szemben 
tiszteletet tanúsítunk
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Felmentések
Üzleti magatartási irányelveink a Huntsman minden munkatársára, 
tisztségviselőjére és igazgatójára egyaránt vonatkoznak. Éppen 
ezért az irányelveink alól felmentés ritkán és rendkívül korlátozott 
esetekben adható. A vezető tisztségviselőkre vagy igazgatókra 
vonatkozó felmentéseket az igazgatótanácsnak előzetesen 
jóvá kell hagynia. Bizonyos körülmények között a felmentéseket 
haladéktalanul a részvényesek tudomására kell hozni. A kiadott 
felmentéseket a vonatkozó törvények és jogszabályok értelmében 
jelentjük.

Összegzés
A Huntsmannél alapvető értékeink – a tisztesség, feddhetetlenség, 
tisztelet és felelősség – határozzák meg sikerképletünket. 
Amikor ezeknek az értékeknek az alkalmazásáról van szó, 
az munkatársaink értéket teremtenek. Olvassa el ezeket 
az irányelveket vagy az alább felsorolt források egyikét, ha 
bizonytalan egy etikai vonatkozású üzleti helyzettel kapcsolatban. 
Használja az irányelveket, hogy felfrissítse emlékezetét egy fontos 
kérdés vagy szerepkör kapcsán. A Huntsmannél hozott döntései 
ugyanolyan értékesek, mint a szakmai munkája. Ezekre az 
irányelvekre támaszkodva kövesse értékeinket, amikor kihívásokkal 
néz szembe vagy a sikereinket ünnepli.

Erőforrások
• az Ön közvetlen felettese

• a helyi humánerőforrás-képviselő

• a létesítmény megfelelőségi megbízottja: https://
ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/facility-
compliance-officers

• bármely megfelelőségi szakértő: https://ethicsandcompliance.
huntsman.com/en/contacts/compliance-champions

• az etikai és vállalati megfelelőségi osztály: https://
ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/ethics-and-
compliance-team és ethics@huntsman.com

• a megfelelőségi igazgató

• a jogi osztály

• a vezető jogtanácsos

• a Speak Up segélyvonal: www.huntsman.com/speakup (az adott 
ország telefonszáma az etikai és megfelelőségi intranet oldalon 
található)

Értékeink: 
A Huntsman 
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